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الأًولالفصل

البابلبمالسبي

والفاوسيالكلدانيالعهدفيب!

الكلدانيالعهد

علىبإميرطورشهمي!تدواانأسرحدونعاهلهمعهدفياستطاعواقدالاَشورلونحان

أمهم!ما4القديمالأدنىالشرقحاملعلىيسيطرونحانواكقد،الثلاثالقديمةالقارات

المناطقولعض،حاملةمصرأخضموا!ما،الأورييةالقارةفياليونانفمواطئإلىوصلوا

مثيلاالتا!لخلهاشهدقديحنلمالتيالإمبراطورلةهذءولحن،أضلقيةشمالمنلهاالمتاخمة

962)بعلبنياَشورالملكعهدءبالتفحكبدأتماسرعان،قبلمن - 6 5t)!ولدأت،قح

جنوبفييستوطتونحانواالذينالبالليونقاموقد،تمردهاتعلنالآطرافالمتراميةالاْقاليم

علىتمردهقح!لم606-)625نابولولاصرقائدهماعلنحيث،الفرصةياستغلالالرافدينبلاد

ثمآشور،تدميرالعاصمة،الميديينمعبالتحالف،استطاعالميلادقبل461سنةوقي،الآشورلين

الجيشمنتبقىمايشتتأناستطاعئم،نينوىالثانيةالآشوهـلةالعاصمةاحتلسنتينوبمد

لخواص!تطاعنصرنبوخذالجيشقائدأنحما،حرانمدبنةفيتحصنقدحانالذيالآشوري

منقدمتقدحانتوالتي،!رحميشمعو!ة!المصريةالقواتدحرالميلاد!بل606سمة

وفي،الرافدينبلادعلىالبابليونسيطروهحذا،الآشو!لينحلفائهملنصرةنخوبقيادةمصر

نحومتجهابقواتهيمضيأنق!(562-)506ناصرتبوخذالحلدانيالملكاستطاعنوعمِةقفزة

لووذا.ممل!ةومنها4السورلةالممالكاخضعطرلقهو!مصر،

تربمهوبمد،قبل،عس!ريةحملاتبعدةقامقد3(ق562-)6ْ5ناصرنبوخذحان

!ك!متواليةمراتأربعسباهاالتيلصوذامملحةعلىنفذءمامنها،الملحيالعرشعلى
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قبل586صمنةالممل!ةلتلكال!بيروالأخيرالدمارآخرها,{LS،عاماعشرينغضون

بحملة-الحى!الدهيشاركحانحين-الميلادقبل6ْ6سنةابتدأماقدوحان،الميلاد

حيث،ق-م(795-)895ل!ولاحينذاكحينيح!عها!اقوالتي،لحوذاممل!ةعلى

منعددباقتيادقامانهحما،أورشليم!ؤالمقدساليحل!نوزعلىخلالهامناستولى

ماحسب،ستواتالخحسقرابةعمرهحانالذيدانيالالنبيعائلةيينهممن!ان،الأسرلى

ثانية،نصرالحرةنيوخذأعادالميلادقبل790سنةوفي،التوراتيينالمورخينبعضأليهيذهب

-)795صدقيابتعيينوقام،الأص!رىمنآلافعفمرة!رابةومعهألسيراليولا!ينواْخذ

أسيرخلافاتحانصدقيالاَف!ورالمواليالملكول!ن،ليولا!ينعنبدلاملحاق!(586

ويضغط،يحزضو!ان،بالمصريتسصمَهيم!ن،الأول:حزلينأو،تياهـلنتمثلسياسية

تسميتهيمحئ،الثانيوالتيار4مصرمعوالتحالفبابلعلىالتمرداجلمنصدقياعلى

لنليوذامملحةمحنةخلاصأنيرى!انالذي،ارمياالنبييمطه!انوالذي،بالبابلي

بيهتسياسيةصراعاتبعد،صدقياخضعوقد،بابللملكوالطاعةبالخضلوعالايتحقق

نبوخذمنحانفما،بابلعلىوتعردمصرملكمعفتآمرلمصر،المواليللتيار،الحزلين

لنجدةمصرفرعونفهب،وحاصرهاليوذاإلىنبو!رداقبقيادةبجيشهبعثآنإلاناصر

ن!صالفرعون!ل!ن،لمقابلتهأورشليمعنالحصاررفحإلىال!لدانيونفاضطر،حلفائه

وفي،ثانيةيهوذاحصارإلىنبوزرداقفداد،البابلمِينمعخاصمرةمعرحةفيالدخولدونعاثدا

أورشليم،سقطتالميلادقبل586سنةوفي،الخيانةبتهمةإرمياالنبيحبستمالألماءهذء

وآُسر،الميلادقبل586سنةتموزمنعشرالرابع!نهائيابتدميرهاالبابليالجيشوقام

منقادتهانفضأنبمد،أورشليمسورفيثغرةمنيش!للأناستطاعقد!انالذيصد!مِا

نأوبعدناصر،نبوخذيقيمحيثحعاةأرضفيريلةالىواقتيد،آرلحافيعليهوقبض،حوله

ناصر،نبوخذبابلملكبحضورعيتاهشملت،صدقيانظرمنمرأىعلىصدقياأبناءقتلتم

منتبقىمنعلىو(ليأأخيقامبنجدلياناصرنبوخذسكينوقد،آسيرا832معهأخدوالذي

انضموهناك،بابليةحاميةلهأفرزأنبعد،المصفاةفيمقرءوجعل،ليوذاممل!ةفيالشعب

نمثيالنإسماعيلقاموقد،أسرهفحواقدالبالليورحانقامأنبعد،جدلياالىإرمياالثبي

منوخوفاهناكومن،عمونبنيالىمعهومنالشجأثم،جدليابقتلالملحيالنسلمن

.رضاهدون،إرميأالنبيمعهم(خذواوقدمصر،نحوالجميعفرالبابليالانتقام

خرائبعلىالرابعةللمرةناصرنبوخذجيشفىقائدنبوزردانعادالميلادقبل581سنةوفي

:دفعاتثلاثعلىتمالآسرفإنإرمياسفروحسب،أسيرا745منهاوأخذ،ليوذاممل!ة
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2302المسبيينعددوحان،الميلادقبل795سنةفيحانتالأولى

نفسأ833سبيوتم،الميلادقبل958سنةفيحانتوالثانية

تفسأ745سبيوتم،الميلادقبل581سنة!ؤ!انتوالتالثة

مئةوستيلافأريعة:النفوصجملةيحونوبضلك

قبل795سنةفيسبىقدحانناصرنبوخذأنيذحرالثانيالملوكسمرولحن

ليوذا.ممل!ةصانسانآلافثمانيةالميلاد

للملصةالفمَاريالمعودحانالذي،3(ق630-)506ناصرنبوخذبمدوححم

أولعموحان،والوهنبالضمفالبابليةالمملحةخلالهاتدرجتملوكخمسة،الجديدةالبابلية

الذينبونيدسأبيهباسميح!م!انالذيللشاصروآخرهم،ناصرنبوخذالنمردوخأوبل

الإمبراطورلةصمقطتالنهايةوفي،تيماءمدينهَجؤللقمرليتعبدوذهب،بابلفيقصرهترك

الميلاد.قبل953سنةقيقورشبقادةالفرسبيدلابلبم!قوطمرحزلا

!رو!ه

الثالتشلمناسر!دفياتشوريةالد!ولة

ابخألرثلم

هوب؟.

طودأ:-أدوتم
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ألفارسىالعهد

قد،دجلةنهرمنالشمرقيةالضفةعلىيعيفمونالذينالإيوانيوقالميديونحان

جؤيوسممواوأن،استقلالهميأخذواأنالآشوهـلد،الإمبراطوهـلةتلاشيسياقحؤاستطاعوا

منق!ما)953--53قورشا!شطاعماسرلعاالتيمملتهمالميلادقبلالصادسالقرنحدود

اجتاحئم،أرمينيافاحتل،التوسميةالمس!رلةبأعمالهوبدآ،القرسممل!ةإلىضمها

ماوصسلعا،النهرلنلبلادتفرغالتوسعيةالفورةتلكوبعد،الصعرىاسياوأخضع،ليديا

الداخلي،انهيارهامنتعانيحينذاك!اتتوالقي،الميلادقبل953مشةبابلبيدهسقطت

والتطيل،،بالترحيبقويلالذيالفارسيالجيشبابلولاياتولا،بابلتقا!ملمولذا

،الفرسبيدسقوطها!مصالحلمحانتبابلفيالجماعاتال!ثيرمنوأنسيمالا

التجاروأيضا،البابليالعهدنهايةقيهُنضواقدحانواالذيالثقليديونالصهنةومنهم

وحذلك،التجاهـلةسطوتهملتوسيععليههيمماأوصعامبراطوهـلةعنيبحثون!انواالذين

لهمتجاراأيضا!انوامسبيةجالياتانهمجانبالىالذيناليهودومنهم،الأجنبيةالجاليات

بلادهمالىبعودتهمق!537مصنةوعدهمقدحانوالذي،بابلسقوم!فيالماديةمصالحهم

الأصلية.

4المعاركأحدفي3ق952سنةقتلوهناكالوسطىآسياليفتحقورضمضىبمدهاومن

لتحرلض،واسعبتعردتقومالفارسيةالقواتفتحتهاالتيالأقاليمفيهحانتالذيالوقتجؤ

الميديين.المجوسالصهنةومنقهييز،اخيمن

م!نةمصريحتلاقاستطاعالذي3(ق523-)952قمبيزبعدهمنالحىوتولى

ماتالطرلقوفي،ميديا!ؤالتمردلقمعفارسبلادلخوللعودةاضطرول!نهق525،3

علممه،تمرد!ؤسرلعاقُتلوالذيفارسعلىملحانفسهالميديبرديافآعلن،غامضبشحل

مباشرتمردمنعانىوالذي3(ق485-)532قمبيزبنالآولداهـلوسمباثمرةالحىوتولى

منظمجيشخلالومنقصير،عهدوحؤ،ومباشرة،حديديةبيدقمعهاستطاعانهالا،عليه

ذلكظالعالمتامبراطورلةواوسعأقوىالىالإمبراطورلةبتلكيصلانداهـلوساستطاع

جنوبامصرومن،شرقاالنهدالىغرلادلجةبحرمنإمبراطو!شهحدودامتدتحيث،الزمان
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نفسهبداهـلوسلقبأنالفراغمنيحنولم،شمالاالقوقازوجبالالآسودالبحرحتى

والشاطئالمتوسطيةالجزرأبناءمنعدامحىأقادالذيالأمرءملدًالملوكأي5()فماهنشا

الفرصعلىال!داية!انتصرواوالدين،أثيناقيادةهيواحدة!يادةتحمقيتوحدواأنالشمالي

و!،بمدةداريومىموتيعد،اصشطاعوا!ما،الميلادهَبل094ستةمارثونمعر!ة!ؤ

الصراعوظل،الفرسححممناليونانجررواأق،الميلادقبل947سنةسلاميسمعر!ة

المقدونيالإسحندرمج!أنالا،الصغرىآسياعبرالإيجيينلمصلحةبطيءتقدممحمستمرا

خلالالمقدونيالإسحندراستطاعفقد،ال!ونانيالفارسيالصراعفيحاداانعطافاأحدث

فلسطينهـلحتل،المنطقةيجتاحوأن،الفارسيةالإمبراطوهـلةحسابعلىيتقدمأنقصيؤفترة

نفسها،الفرسبلادعلىتستوليانالاسخدرقواتاصتطاعتوقد،الميلاد!بل332سنة

الميلاد-قبل033سنةالئالثداريوستقتلوأن

خلالحدودهاأقصىإلىإمبراطورلتهمبحدوديصلواأناستطاعوأقدالفرس!ان

استيعابسياسةفينجاحهمهو،هذافينجاحهماسبابأهماحدوحان،جداقصيرةمدة

والتدمير،والقسوة،العنفيمارسوالموأنهمبخاصة،لسيادتهميخضعونهاالتيالمناطق

للاْقاليمإدارتها!ناجحةالفرسإدارةو!انت،باحتلالعايقومون!انواالتيللأقاليم

ضيها،أراعلىسياسيةصيادةتمارسحيللشعوبواسعاهامشاتعطيحانتيأنها،المحتلة

.الشعوبعلىوالتراثية،الدينيةالعقائدفرض!ؤمطلقايتدخلوالمأنهمحما

بلادبتقسيمقامواحما4دمشقفيمقرهااداهـلةوحدةسورلةمنالفوسجعلوقد

،السامرةوعاصمتهاوسعاهـلاحاصور،وعاصمتهاالجليلةهيمقاطعاتخمسلىإحنعاق

هماعاصمتانولهاوفينيقيا،لخيشوعاصمتهاأأدوم(وأدوميا،أورشليموعاصمتهاهـ!ودا

،وغرة،عحاأما،حاملااستقلالافينيقياولايةأعطواوقد،وصيداومدينةصور،مدينة

ذاتي.بحىتتمتحبقدتفقدوعسقلان،وأشدود

عسحريةأعمالجؤالدخولدونالفارسيللححمخضعتقدسوهـلاوحانت

بشحلذلكمنهايطلبأققبلالفارسيةللإمبراطوريةطاعتهاالآقاليمأعلنتوقد،تدميرلة

بسقوطإرمياوالنبي،إشعياالنبينبوءاتتتحققلموبذلك،مرحزيابابلسقوطبسبب،عام

نأفبدل؟تحديدابابللمدينةبالنسبةأما،آبيهايحرةعنوتهديمهاالسورلةوالآقايميابل

عاصعهَمنهاجعلواالفرس)نبل،ممابدهاعلىوزادوابناثهافيطو!وا،بتهـديمهاالفرسيقوم

من!بيراهامشاافتتحوهاالتيالبلادأعطواانهمحما،لهمثانيةوتجاريةسياسية

الإدارلة.الاممتقلالية
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والتحصيناتالعمرانح!ثمناهتحامصبيرالمنطقةيولوالمالفرسفإن،وبالمقابل

الخاصة،المعماريةبنيتهاتطولردوقحالتالفقرمنبحالةعاثمتالمنطقةأنصا،المهعة

المحليهَ،الشعوييةالصراعات!ؤ!ثيرايتدخلواولم،ادارلااهتمامايولوهالمأنهم!ما

الفرستركوقد،الإيجعةالشعوبمحبخاصة،الخارجيةبالصراعاتانائ!فالمبسبب

حمث،الضرورةاستدع!إذاإلابالمدخليعومواولم،المحليةلشرونهاالحتعانمةالبلاد

الىالصبيمنعادواالذيناليهودبينداوالذيالصراعفيللتدخلالفرساضطر

والفمعوب4المخمليةوأحلامهمالوهميةذ!رلاتهمأجنحةعلىالمفقود()الفردوس

معيذهبوالمالذيناليهودمنالأخرىالجماعاتإلىاضافة،اليهوديةغيروالجماعات

وألتحصيناتالبناءعمالبئاليهودقيامإثرالخلافهذانشبوقد،البابليالسيي

المنصرلةالقياداتهوالصراعهذانشوبفيالرئيسيوالصبب،أورشليمفيالدفاعية

عندماجنونهمجنالذين،ونحميا،عزرارأسهموعلى،بابلفيحانتالتياليهودية

قدأيضاالسبيمنعادواوالذين،سبيهميتملمالذيناليهودووحدوا،أورشليمالىقدموا

ولحميا،،عزراطالبوقد،التمانيةالبوتضةفيالمنطقةوجماعاتشعوبمعامتزجوا

الفئةبطردقاماأنهماصا،اليهودياتغيرزوجاتهماليهودالرجاليطققأن،وبحزم

الفثةهذهزالتوما،الربهيحلببتاءالمفمارصةرفضتالتي)الإسراثيلية(الع!امرلة

وهي،اليهوديالمجتمعقبلمنمرفوضة،هذايومناالىالسامرةلج!تعيشالصغيرة

قديمةنسخةيمتلحونالتي)التوراة(،الأولىالخمسةبالأسفارالاتعترفلاالتيالطانفة

العالم.!ؤنسخةاقدمأنهايذعوقمنها

،الهدوءمنمابش!ءتنعم،الفارسيالعهدفي،السوهـلةالأقاليمحانتعاموبضمحل

الأقاليمتقملمححا،الاقاليمبينعممريةصراعاتتتشبولم6بالمحلياتوالانشغال

قامتالذيقه!(393-)993الصنيقيالتمردباسننتاء،المرحزلةالسلطةعلىبتمردات

وقدهالمينيقيةالمنطقةبمهاجعةالفارسيةالقواتقامتذلكعلىوردا،صيدامدينةبقيادته

بانتحا!قامؤ،محالةلاساقطةالمدينةبأنأدرحواولما،مدينتهمحؤصيداأهلتحصتن

شخص،ألفأريعينقرابةحينهاماتوقدة،فيهامابحلالمدينةحؤالناربإشمالجماعي

المراجع.بمضحسب
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وأورشليمءبايلبينالسبي

ممينةء،ومحطها،أورشلمممنصبوهمالذيأليهودبتوطينقامواقدأل!لدائيونحان

نهريبينماالواقعةالدلتامنطقةوهي،الخصولةشديدةأما!نوفيءومحيطهماونيبور،بابل

بطرلقةودجلةالفراتبينترلطاالتيالمائيةالمصالكعبرهاتمروالتي،اتحالمعا!ييلوالفراتدجلة

)نهرممينةيئبابلخارجاليهودمنللمسبيينأخبرتجمعوحان(،دجلةإلىالفرات)منعزضية

دجلة.فيهـثصبالفراتمنيخرجالذىالثالث(الملك)نهرالمائيالمسلكعلىالواقمةدعة(

!ؤطوروهاالتيالدينيةوشعاثرهمطقوسهميمارسواأنلليهودالبابليونسمحوقد

الزراعية،منهاوبخاصة،الحياتيةالنشاطاتحلممارسةفيانخرطواأنهم!ما،السبي

عحسعلىرغدحياةالبابليالآسرفياليهودعاشفقدولهذا،والعالميةالمحليةوالتجارية

التيبابلصرالححمنظام!مهمةمناصبمنهمالبعضتبوأوقد،!بيراثراءوأثروا،المتوقع

وأنبخاصةهالمتتوعةناثماطاتهمممارصمةيحولةتنعموالمتي،المختلفةيالألمياتتعجحانت

التطورمنيستقيدواوأن،الجديدحاضرهممعيتعايشواأناستطاعواماسرلعااليهود

استفادحما،والريالزراعةفنونحؤتطورومن،دابو2ثقافةمن،بابلفيالحضاري

ال!لدانيينوأنسيمالا،النخبةمنأغلبهمحاقالذيناليهودخبراتمنأيضاال!لدانيون

المصرلين.أعدائهممعتآمراتهمومن،منهميخشونعالوامالأنهمالمهوdمماملةحسنواأ

اعتبارهمعلى،لهمالعنصرلةالشعوبنطؤمنعانواقدييدو،ماعلى،اليهودأنالا

الذيالأمروهو،تا!لخيامهزومةشعولاَاعتيارهموعلى،الم!روهةالعبريةالجعاعاتمن

حر!ة،بتحرلضأيضاساهمتحما،ل!وديتهالىبانتماثهيتزفتالييهودمنالبعضجعل

الذيالأمروهوتصورء4حسب،المختارالفهثممبآنهاعتبارعلىاليهوديةالعنصرلة،فعل

نأمنهأرادواالذياليهوديبالقآريخحفلتالتي،اليهوديةالديانةبتبلورالنهايةجؤساهم

العبرية.أصولدمبوضاعةيتهمهم!انمنعلىرداي!وق

تلكمنللتخلصمحاولةوفي،اليهودبعضالتهمةتلك،جعلتفضدآخر،جاتبمنأما

لمودية،دينيةازمةلىاأدىالذيالأمر،البابليالمجتمع!يندمجواأن،تلاحقهمالتيالتهمة

البابليالربعبادةعباشهمعوتشركسَحرليهوء،اليهوثيةالجماعاتبدأتأنبعدسيمالا
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بونقةفياليهوليةوالآناالذاتلولا!تجاهشديدبقلقياث!عرونالعيودالحهنةجعلماوهذا،مرلوح

أ!ثراصبحواإنهمبل،بابلفيالأل!يةالروحببثاليهودالحفةويدأ،الرافديةالبابليةالحضارة

وألىسيمالأ.الفقيرةلعوذاقرىفيبقواالنينالفقراءأولئكمنوأل!يتهمييهوديتهمتمسحا

تفمحيل!ساهمالذيالأمر،واحدإقليمآوءمنطقة!ؤاليهودصنالمصبيينوطنواالحلدانيين

الإصرائيليينلإسحاققامواالذينالأشور!نفعلماعحسعلى،متماسك!وديمجتمع

أنلميمحنلاالحفةولأن،نسبياالمحزولةحردستاناقليمجبالمنمتقرقةمناطقحم!واليهود

بابتحارالمطلقهذاحولالتفوافقد،آورشليم(فيالأبديالرب)ييتالعحلف!رةعنيتخلوا

سفرمنجملواحما،(السبي)عاصمةبدببةموقتةوعاصمة،للتعبدمحانابابلفيالحنيسبناء

ييتمرحزلةمعضلةحقواولذلك،الماصمةلتلكدستوراالننثية(لسضرالأولىالنواة)!هوالشرلعة

والأفار،الشقاقزرع!ساهمالذيالأمروهو،للتمبدوحيدحمحان،أورشليمفيالرب

بايل.فيالأل!ياتباقيهـلين،المسبييناليهودبينوالبفضاء،العنصرلة

هارونموتقيعد،الممبيقبلمالمرحلةالمجقععميادةفيحقيقيدورلل!فةيحنلم

يوآشالملكعهدفيام!تطاعواانإلى،الهنةدورعامبش!لشحبأو،انتهى،وابنيه

مقبرةفيدفنهتموالذي،ليولاداعال!اهنبقيادةالسلطةيتسلمواآنصفيراحانعندما

قياديدورلمحان1Lالفترةتلكحؤإليهاوصلواالتيالأهميةإلىيشيرالذيالآصرالملوك

حانللحهنةالحقيقيالدوررلحن،أيضاالث!يريوشياالملكزمنحؤحلقياالحاهنبقيادة

دورهمبتهميشقامالذيالآشهرهيرودوسالملكححمفترةباستمماء،بعدهوماالسييزمن!

واممتعرت،الشتاتمرحلةحؤاليهوديةقادةليحونواأخرىمرْةعادواولحفهم،القيادي

.المنصرمالقرنبدايةجؤالقيادةتلكالسياسيةالصهيونيةتسلمتحتىقيادتهم

ويمحن،بابلإلىسبي!مبعدالمهوديالدينوللورة،بتأسيسقامواالذينمموالحفة

العبرانيةمنأليهوديةتش!ل!ؤالحقيقيةالمفصليةالمرحلةهوالبايليالأسوأنالقول

وكْومياتودياناتلحضاراتمفاجئبشحلالسبيجماعاتتعرضتأقفبمد،الإسراثيلية

الىاليهوديةالجاليةقادالذيالآمر،اليهوديةالجاليةالىالازدراءبشمننظرت6مختلفة

ممتقداتها.وعلىنفعمهاعلىالتقوقع

حاولوافقد،نفسيااضطهدتهمالتيللف!عوبالعميقبالحوهاليهودشعورخلالومن

أشِةهولةيرسصونويدووا،وتواثهمبمعققداتهماعتزازهمخلالمننفسيالذلكالتصدي

وبعد،قبللىارميا،البابليالأسرفيحزقيالآنبياؤهمالدوربهذأقامدقد،بهمومتميزةخاصة

ونتظيم،ماضيهمبتسيسقامواالذين،اليهودالأنبياءمنوسواهممصر،(لىذهابه
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يدعلىالميمادأرضتالمفقودفردوصهمإلىبالعودةوأمانيهمأحلامهموإضاعة4حاضرهم

بمد،لموهالربويينالمختاراللهشمببينالجديدالعقدأوالعهدسلوقعالذيالمنتطرالمسيح

لموأرسل،منهحلفيوصار،القديمالمهدأو،العقدمنالخاصةنحمختهليوهالربمزقأن

الثلاثالطلقاتالربعليهارمىالذي)اسراثيال!الربزوجةعقدنسخةليمزقناصرنبوخذ

الزوجية.بواجباتتلتزمولم،تتقيدلملأنها

التاثبةزوخهولين،ألرببينالقراقعضدهـاعلدة،الربمعجد!يدحمدتوضعأجلمن

ز!ضهيسرحوأن،ترلدب!د،أمرهيحزمالربجعلتالتيالأصبابمراجعةمنبدلاحان،إسرائيل

اقترفتهاألتيوالذنوب،بالأخطاءوالاعتراف،والوقوف،المراجعةللكولمداإسمراثيلالخائتة

وحكراب،شاهدوصميحون،عليهاثانيةقرانهبعقدالربسيقومهـلذلكً،توشهاستملن،إسراثيل

علىتعرفواقداليهودوحان،بالتبشيربمجيئهأنبياؤهمقامالذيالمسيحهوالجاليدالعهداو،العقد

التيوالتصورات،والعقائد،الثقافاتجميععلىاطلعواأنهم!ما،الزارادشتيةالميانةمنعقيدته

وقاموا،لهاعاصمةتعثلبابلحانتوالتي،القديمالأدنىالاتنرقشعوببينمنتشرةحطنت

يابلفيمنتشرة!انتالتيالليتيةوالتصورات،الأثييا!ال!ثيرمنوتهوس،باستقراض

والتفحكبالتحللبدأتفقد،طوللاتممرأنتستطعلمال!لدانيةالدولةولحن

استطاعقدق!(952-)055قورشحانالفترةتلكوفي،شيابهارلعان!ؤوهي!بيؤبسرعة

بمصمارلعهولدأ،واحدةأمة!والفرسللعيميىتوحيدهخلالمنامرتهتحتفارسبلادتوحيد

فاتح،أنهأساسعلىنقصهقذمالذيقورشبيد،سقطتالتيبابلىنحوفزحف،التوصعية

استقبلوهإفهمبل،بمقاومتهالبابليونيقومقلمولذا،الميلاد!بل953سنةللشعوبومحرر

الأجنبية.الجالياتقبلصوأيضا،التقلبديينالحفةقبلمنسيمالاوالم!ارحةبالترحيب

الآشوررن!انالتيالشعوبيإعادةوعودءبإطلاقمَامبابلالىقورشدخولومنذ

التوراةفيقورشوعدسجلواالذين،اليهودومنهم،بلدانهممنهخروهمهَدوالبابليون

أوصانيوهوالسماءالهالربليدفعهاالأرضممالكجميعفارسملكحورشقالاه!ذا

الىهـلصمدمعهاللاليحنشعبهحلمنمنحممن!وذا.ءالتيأورشليمتييتالهأبنيأن

بقيمنو!ل.أورشليمفيالذي.الإلههواصحراثيلءإلهالربييتفيبنيليوذافيالتيأورشليم

معويبهائمو؟متمةوبذهببفضةمحانهأهلفلينجدهمغتوبهوحيثالاْما!نأحدحؤ

f-:اعزراأوريشليم،فيالذيالربلبيتالتبح -T Y.

لإسقاطالمسبييناليهودهـلينقورشبينسرياتفاقىوجودالبمضافترضأواعتقدوقد

يقدمهاممينةخساتمقابلصانقورشاطلقهالذيالوعدهذاانالىينمبونوهم،بابل
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حورشأنإلىيذهب،حنعانجورجيومنهم،والب!ض،قورشبيدلإصمقاطهابابلفياليهود

حانأشعاالنبيأنأيضاببتقدحما،لاسعهاالمسمىالصفرصاحبةالمِهوديةأسشيرابنهو

بابل.فيلحورشوعميل،حجاسوسيعمل

oسنةفياورشليمإلىبالعودةلليهودوسمح/بوعدهقورشبروقد 3 nما،الميلادقبل!

والحلداني.الأشوريالححمأئئاءهخرتقدحانتالتيالمتعددةالعمعوبمعفعل

نآ!ما،بابلفيالبقاءأو،أورفمليمالىالعودةفيلليهودالحرلةالوعدهذاتركوقد

،.المقدسة)الآرضإلىللعودةمفهومشِشحلأوأسىالوعدهذا

فيها.والعيش،المقدسةالأرضالىالعودةإلىالمسبيينحثعلىيقومتوطينيالأولى

من،معينةلأصبابالعودةيستطيمونلاأو،يرغبوقلاالذلِنيحثاستيطانيوالثاتي

أيضاتبنتهماوهو/العودةقررواللذين،وعينية،ماليةتبرعاتبدفعاليهود

الاست!انية(.والصهيونية،التوطينيةأالصهيونيةالحاليالوقتفيالصهيونية

الصهودقادةإلىالرببيتمحتولاتبإعادةالقارصميةالسلطةقامتالوعدلهذاوتتفيذا

الأولىالدفعةو!اث!،المدمره!حلهبناءلع!دواأنبعدالعحلءلىلضعونها4بهالمرجعوا

و!انت،الواليمنصبشغلوالذيليولاقينيهوذاملكًابنشيشبصربقيادةعادتالتي

!انيبلوماوعلى،معهعادوأمنعددالتورأةتذ!رولم،الميلادقبل360سنةبحدود

بوضعبدأقدشيشبصرأقهـلعققد،الحثيرونليعلهاالدفعةهذهاندرجةالىقليلأالعدد

فارسياسمهوضيشبصرأنيعتقدالبمضولحنذحرء،يختفيأنقبلال!حلىأساسات

له.لمَياأو،المهودىلخدبابل

الأولىالسنواتفيفحانت(الثانية)الدفعةالآولىالبشرلةال!تلةأوالدفمةأما

الدفعةهذهفيالسبيمنعادمنعددوحان،ق!أ485-)532قمبيزابندارلوسلححم

نبوخذحانالتيالممتلحاتالىإضافة،المفنينمن02و.،خادما7337و،ل!وديا04236

الذيالطرل!،البعضرأيحسب،عودتهمفيسلحواوقد،أورشليممنأخذهاقدناصر

عبرهناكمنثم،اولاحارانلخوصعودايتطلقوالذيهقبلمنسلحهاقدإبراهيم!ان

بنيشوعالحاهنقيادةتحتو!انوا،أ!رشليمثم،طبريافبحيؤ،دمشقإلىسورلاوسط

لمولود!ايمنيوزريابل،النجارليوسضايأصبرلجدوا،داودآلسليلوزريابل،لعوصاداق

فيهيرىوحان،ليودامقاطعةعلىوالياالفارسيةالسلطة!بلمنعُيققدو!ان،بابل

وتحؤلاليهوديالحفوتلمصلحةنجمهبهتمأسرعانولحنالمنتظر،المسيحأنهاليهود

التيالبصيطةالمعتاشةاليهودأنمنالرغموعلى،فحصبرينيةقيادةالىالسياسيةالميادة
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وفقيؤبسيطةبلوتحةعاشت-بابلإلىصمبيهايتملموالتي-فلسطينتبقيتقدحانت

العائدينالوجهاءولصن،الربلعتبناءمن-فقرهابسبب-امتمضتأورفضتوقد

المصماريالهحلبناءمنانتهواولما،الخيروالبرحةلمسعجلبالرببيتيناءبأنأقنحوهم

الميلاد،قبل518سنةنحوالسور،بناءومنها،البسيطةالدخاعيةالأبنيةوبعض،الربلبيت

الىشحوى،المعمبيينعودةقيلالمنطقةحؤيعيشونحانواالذين،الأخرىالشعوبأبناءقذم

الملكوافقوقد،منهاالدماعيةخاصةالبناءأعماللإيمَافالتدخلىمنهيطلبونالفارسيالملك

لاحعةمرحلةحؤأمردارلوسالقارسىالماهلىل!ن،يايقافهاوأمر،مطلبهمعلىالفارسى

الملك.لخزشةالمنطقةأبناءيدفعهاالتيالجزلةمنالبماءبإتعام

)وهوعزراقرر،الأوولرتاحسيرحس)1ق!أ434-)65،أرتحشحشاالملكعهدوفي

أخبارأسمعأنبمدأورشليمإلىيذهبأن،(بابلفياليهودزعماءوأحد،عزراسفرحاتب

المهودمنلرلدمنبإرجاعأمراأرتحضسمماالملكمنأخذكدوحان،عادوامنحالعنس!ئة

لإمدادعبرالآرثنفيالتيالخزشةإلىوامرأ،بابلمننفائسواعطاهأورشليمالىبابلفي

.الرببيتبناءلإعادةيحتاجبماعزرا

ومعه،الميلادقبل57،سنةنحوالثالثةالدفعةقي)!حاهن(أورشليمالىعزراوصلاولم

الشموبفيينحلبدأالذياليهوديللشعبالعامةالأوضاعسوهناكوجدهالرجالمنأ754

يحلمالسبيفترةطوالظلالذي،المفقودالفردوسآناليهوديالشعباحتشفأنبعد،المم!وعة

هوإي،والجفافالقحطصتعاني!انتالتي،الخرائبمنمجموعةعنعبارة،اليهبالعودة

ي!رب،وراح،اليهوليةوالمقلية،اليهوديةنبذالىثكاهموهذا،النعيمالىمنهالجحيمإلىأقرب

ذلك،اضشفعندماحثيرايغضبعزراجعلماوهذا،الأخرىالاث!عوبمعولتزاوج،هـشدخل

قدالصبيمنالدودةبعدالمهودالضيرمنوحان،غيرلووثياتنساءمنالمتزوجينعلىوخاصة

وييدوأن،السبيمنرجمناللواتياليهولهياتالنساءقلةلسببغيرليودياتنساءمنتزوجوا

التيالضرائببسببيإ!ارهمساهمحما،الشعبمنالعامةيخرضِلمالمتشم!المينيالنطام

)عادةأجلمنبهايقومواأنيجبحانالتيالسخرةاعمالوسمبب،يدفموهاأنعليهمحان

أيضا،يينهمفيعاالأخلاقيالفسادبانتشارأيضاصماهمماوهذا،المدينةوسور،الربييتإعمار

قبل،44سنةاليهوريةإقليمعلىحواليبابلمنلخمياقَدممأنبعد،اجتماعاعزراعقدوقد

وقد،الأجنب!اتالنساه!لبتطللقجماعياأمراوأفتى،الشعبعلىموسىسفرفيهقرأ،الميلاد

المللدوشرلعةالهلدتمرمعةيعمللامنلو!لالشولمةبتطبيقوالتزمتالالتزامعلىنحمباشلذ

.7!راوالحبممردأالمالبغرامةأوبالنفيأوبالموتاماعاجلوعليه!ليقض
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والتقاليدالأعرافبينماوالتزاوجبالتماونحتبتقد!انتبشرلعةلخمياجاءلقد

الشريعةتلباوصانت،الفارسيةللسلطةوالسياصيةالإدارلةوالأنظعةوالقوانين،أليهودية

وقد،واللاهـلينالحهنةخلالمنوتوضيحهابشرحهاقامعزرالأن،الضمبعلىجديدة

معيذهبوالمالتينالساصلايأخاصة)البلادفيبقواالذينقبلمنالشرلعةهذهرُفضت

عُذلتأنبعد،تنظمهم!انتالتيوالأعرافالقوانينعنتختلفالشرلعةهذهلاْن،السبي

ليوء.شرلعةانهاعؤراوادعى،الفارسيةالحاحمةالصملطةونظميتلاعمبصا

عبرولاةإلىالملكمنأمرا،الفارسية-اليهوديةال!رلعةالىإضافة،وممهلخمياوجاء

!خاصة،!اسعةترممِمأعمالنحميابدأوقد،آ!رشليمليودعلىوالياباعتبارءلمساندتهالأرلن

اعترضتوقد،ال!اهنعزراجانبهإلىوحان،خراباأورفمليموجدأنبعدوالأبوابالسورفي

وطويياصنبلطسمع"ولماالعسحريةمنهاخاصةالأعمالتلكعلىاليهوديةغيرالجماعات

جدا.غضبواتسدابتدأتوالثغررممتقدآ!رف!ليمآسوارآنوالآف!دوليينوالعمونيينوالمرب

اليهود،ولحن،7ة4نحمياضررا،بهاولعملوااورق!ليمويحاريوايأتواأنمعاجميعهموتآمروا

أعمالاستمرتوقد،أعداعصملهمييتمادونحالمااوصت،اسممفروا،بذلكعلمواالذين

أجلمنيدفعونهاالتيالضرييةعلىالواسعاليهوديالشعبيالتنممرعنالرغمعلى،البناءإعادة

حعا!القعحعلىالحصولمقابلأ!ضهميرهنواأنإلىاضطرواأنهمحيث،الربييتبناء

تمنمراتهمأصواتيرفعونتحديداالنقطةهذهفيوحانوا،عبيداابتا!هميبيعونحانواأنهم

حسبللاْممبيعواالذيناليهوداخولصااشترشا"نحنقائلاعليهمرذ،نحمياول!ن،عاليا

!عا،ه:نحمياجوابا،يجدواولمفسحتوالنا.فيباعونآخوت!(تبيعو!أيضاوأنتمطاقننا.

وجوعفقر،منوزالت،صموءأالأمرزادت،المنطقةمنهاتعانيحانتالجفافمنموجةأن

الدينية،اليهوديةالقياداتتروجه!اتتبمامخلوعينحانواالذينوالسذج،البسطاءاليهود

الخلامركأ.)عصرألجديدالعهدلبدايةاعلاناي!ونسوفالعىبماءأنمنوالسياسية

إعادةهتاكي!نولم،الوضاعةشدميدة!انتالننيالإعمارإعادةأعمالواستمرت

المسخرلنقئاعةعدممعمترافقةالمتوفؤالإم!اناتضمفبسبب،الحقيقيبالمعنىاعمار

الخوفيشويهاوحان،متصوعةصانتالأعمالتلكأنالىاضافهَ،بهيقومون!بماالفقراء

سمع"ولماالاْعماللتلكاليهوديةغيرالشموبمراقبةيسبب!الاضطرالبوالرييةوالخشية

إليوجث!مسنبلطأرصملالسور..بنيتقدأنيأعداثتاويقيةالعرليوجشموطويياسنبلط

منخوفايذهبلملحنه،6:نحمياافمرأبييعملاانيفحرانوحانانجتهع..هلمقائلين

قبلهم.منقتلهيتمأق
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خنياأخوهنحميانصنبوالسور،لل!حلالمتوأضعة،البصثطةالبناءأعمالانتهاءدبعد

بالصوماسراثيلىبنواجتمعالفمهرهذامنوالعشرشالرايعاليومدو!ؤ،آورثمليم!مرفيرئيسا

وننوببخطاياهمواعترفواووقفواالغرباءبنيجميعمناسراثيلنسلىوانفصل.وترابمسوحوعلعيم

بمقتضاءتم،اليهوديللشمبقرعةبإجراءاليهوديةالقيادةقامتالنهايةو!ؤ،9نحميا-،آبائهم

الحثيرونويعتقد،الأريافعلىسضاهمتوزيعتموالباقي،أورف!ليمفيالشعبمن%01إسحان

يقدروالذين-البامليينيدعلىسبيهمتمممنفقطيحونوالمأورشليمإلىبابلصعالوامنأن

،0002رريابلبقيادةالثانيةالدكعة!ؤعادمنوحالى،نسمه!لافبعضرةالحالاتأفضلفيعددهم

الفارقلأن،ثياناتهمعلىبقواأو،تهولواقد!انواوريما،معهمعلدتأخرىضعويأإنبل-نسمة

لمسبواممنالحئيرشأنمنالوغمعلى،عالوامنوعدد،سبمهمتممنعددبينحبيراحان

هـئعتقد،قورشوعدبهطالبماحسبعالوالمنتبرعاتبلفععوثنفمبدلقامواأشينوهم،يعولوا

يتشابهدهذا،ييهوديتهموتعسحا،تشدداوالأصر،فقراالأخرحانوااليهودمنعالوامنألت

السوفييتي.ا+لحادمنتفحصتالتيالدولمناليمودقدومحالةمح

صفريفيجاءماحسب،ينتس!بونالسبيمنعادوامناسماءأنهناذحرهوالجدير

مدينةإلىينتسبمن!مأحدي!نولم،لصوذاجبالفيعضرموقعاسبمةإلى،ونحمياعزرا

وطورسا،،سنبلطوهم،بالآعداءدعاهمماأنإلىيشيرانولخمياعزراسفريآنثم،أورشليم

حيفيحتىأو،منهامقريةعلىاو،اورشليممدهـينةمحيطعلىيعيشون!انوا،العرليوجشم

قبلمامرحلةفيصرفةليوديةتحنلماليهوديةمنطقهَأننعتقديجعلناصاوهذا،أحيائهامن

حدهماأ،حيينأوقسمينالىمقسعة!انتالتيلأروشليمبالنسبةالأمرهووحذلكً،السبي

غيرمنالحنعافيينولعض،ليوذاسحانمنأليهودسبيتمأنويعد،حنعانيوالآخر،لمودي

العمونيين،منالمجاورةالمناطقبناءآقام،ليوذاوقرىمدن!ائرومنآورشليممناليهود

عادولما،الخصيةليوذامناطقبعضجؤبالس!ن،والعرب،الإسرالْيليين()بقاياوالسامريين

يميشون!حانواالذينوالص!حالى،اليهوديةالقياداتبينصدامحصلاليابليالسبيمنالصود

بعضأنكيفيفسرالذيوهو،بهاالمحيطةالقرىبمضوء،أورشليممدينةأحياءبعض

أن!يفتقسر!ما،معهمتتدمجبدأتقدبابمنحادتالتياليهوديةالجماعات

الحنمانيين،عندوعييد،ثجراءيعملونحانواالسبيمنعاتالتياليهوديةالجماعات

أثمارهالذمحسلوالآبائناأعطيتالتيوالأرض!عبيداليومنحن"ها)الإسرائيلييزيهوالسامريين

وهمخطايانالآجلعليناجعلتهمالدنينللملوك!ثيؤوغلاتهافيهاعبيدلخنهاوخيرها

.9نحعياعظيها!رب!ؤ!لخنإرادتهمحسببهائمناوعلىأجعمادناعلىيتسطون
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سياق!ؤ،ومحيطهاأورضمليممدينةمنسبيهاتمالتيالحتعاتيةللشعوببالنسبةآما

تاهـلخيقانونيخلافنشبفقد،أعتقدمافحصب،بابلحؤتعيش!انتوالتي،البابليالسبي

عاثتوقدالشهير،وسحدءقورشأصد!أنبعد،الليوديةإلىالعودةحقحولاليهودويين،يينها

إليه!أشيرماوهو،آ!رشليممدينةتوسحنت،السابقموطنهاإلىال!نعانيةالعائلاتبمض

اليومذلكتِحولها..منالأممحلثروةوتجععأورشليمتحاربأيضااو!وذازحرلاسفر

أورف!ليمأنإلىيشيرالنص!هذاانبل،41زحرلاالجئم!6رببيتب!نعانيبعديكونلا

المف!رةنسبةإس!انيص!وغالذيالسببوهو،!نعانيةأغلبيةذاتاو،حنعانيةمدينةحانت

السلطةمععليهامتفق!انالنصبةهذهأنوييدو،بابلىمنعالواالذيناليهودمنفقطبالمئة

الآحياءبعصبقيتفقداعتقاديوحسب،السبيمنعادتالتيالضمانيةوالجماعات،الفارسية

ناآعتقدحما،بابلالىصمبيهميتملمالذين،النعاتيينبسحانهاماْهولةأورشليممدينةمن

الهجرةسياقفييثربمدينةبحاليهحنمااشبهحانتالبابليالسبيمحيح!فياورشليمحالة

صهيوقجبلعلىيقعمسوراحيايقطنونحانواأورشليمفياليهودأنأي،إليهاالإسلامية

بينصراعهنادًو!ان،الحنعانيهأورشليممدبنةمحيطعلىلعوديغيتوحاناثهأي،تحديدأ

محرروحاولوقد،البابليالسبيسياقفيبابلفيالصراعهذااستمروقد،واليهود،الحنعانمِين

بل،!نمانيةأغلبيةذاتأورشليممدينةحونحقيقةطعساجلمن،الخلافهذاطمسالتوراة

التارلخيللحق،ايديولوج!كأأدعاءأنهاعلىالتوراةإلى،فحسبألزاهـلةهذهمنالنظر،يمحن

هذهدوربرزوقد،خاصبشحلأورشليمومدينة،عامبش!لأليهوديةمنطقةفيلليهودالديني

الماضي.القرنفيفلسطينإلىالصهيونيةالجرةسياقىجؤثانيةالادعاتيةالوثيقة
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الفارسيالعهدكلالإَتارلةالمعطيات

الفارسي،العهدفيالتوراةمضولاتمعتتقاطعأ،تتملقنصوصأووثاثقعلىيمثرلم

فلسطينمنطقةصكنتتحدثوثيقةايعلىيعثرولم4قورشوعدعلىأيضايعثرولم

والقي،قورشاسطوانةعلىعُئرولحن،الفارسيالححمظلفيمصرلةولا،فارسيةلا

يتولىأنمستمدبارحا-عنبحثأالآقطارحلفيإفتشمردوخالبابليالربإنفيهايقول

حا!مأبيفنادى،أنشانملكسواييجدفلم،السنوي-مرثوغموب-مو!بهقيادة

يامنبابأنقذويذلك-بابل-مديشهأدخلجعلنيمعاركأيدونومن..الدالملحل

ظلتالتيمقادسهاإلى-الدجلهمنالآخرا!انب!المقدسةللمدناغدتوقد..حارتة

جمتىحما،دائمةمقادسلاوأقمت،بهاتقيم!انتالتيالتماثيلطوللأ-رمناًخرابأ

بالمنطمَةيتملقإفيماقورشيقولآخرنصوفي،مسا!نهم(لهموأعدتالسابقينص!انها

مخريةظلتالتيالمقدسةالمدقاليهمأعدتقدفأنااوالمدنواشنوناواجادوسوسهآشورمن

وأعدتهمالسابقنِنس!انهاجممتقداني!مابها..موجودةحانتالتيوالصور،طويلهَلمدة

علىصياغتهإعادةتمتوالذي-التوراتيقورشلوعديعطيأويوحيوهذا،مساحنهم(إلى

عالية.مصداقية-التوراةمحرريايدي

منصحابهاآضخمةماليةمؤسسةإلىتمودماليةوثاتقعلىأيضابابلفيعثروقد

اعتبرفقد،اليهوديةالأسماءفيهات!ثو،وعملائها،العائلةتلكولأنالمو!اشو،عاثلة

وتمود،(اليهودياليابلي)البنكالمؤسسةتلكوسموا،لحوديةالعائلةتلكالتوراتيونالباحثون

3(.ق425-)465ارتحششتاالملكعهدإلىالموسسةهذه

الجرارعلىأخقامطبماتالآرحيولوجيةالبعثاتوجدتفقد!نعانبلاد!أما

المعماهـلةالبيناتاما،ليودالمقاطعةنقشالآراميبالخطعليهاوجدمعدنيةوقطعأ،الفخاهـلة

قبلعليهاحانتعمالطودامقاطعةفيوالقرىاورنمساحاتوتراجح،المنطقةفقرتبينفهي

أوفيله!ضبةعلىابنيتهاانحصرتالتيأورشليممدينةشملت،البابليينقبلمنتدميرها

،الفترةتلكففي،نسمةفJآثلاثةالأحوالاحسنفييتجاوزوالمسحانهاأنهـلعتقد،فقط

الفارسيالإداريالإهمالمنهاأسبابلمدةومحيطها،آورشليممنطقةجؤالحياةث!حيت
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المزروعاتتدميرالىوأدتالممطقةاجتاحتالتيالصعبةالبيثيةالظروفإلىاضافة،ليهودا

والجرادوالصمقيعالجفافبصبب،متعددةزراعيةبآفاتالبلاد!اصابة،الخصوبةوتراجع

حجي.!سفرجاءماحسبأيضا

قبلالخامسالقرنفيعاشالذيالشهيرهيرودوتس!الرحالةالمؤرخأنذحرهوالجدير

الممترضالؤصفيأي،الميلادفبلالخامسالقرنمنتصففيفلسطشِزاروالذي،الميلاد

يأعلىميرودتسيأتلم،البناءطو!فيأورشليمهيحلفيهحانالذيالوقتو!،لعزرا

نأنعتقديجعلناوهذاهالإطلاقعلىآورشليممدينةيذحرلمبل،فلصطين!لليهودذ!ر

يأتلمبحيثالوجوديالفيابومن،القلةمن!انوافلعمطين!اليهوديةالجماعات

أبدا.بهميسمعلمودلما،ذحرهمعلىهيرودوس

)جزلرةالفانتينمستععرةأوجزلرةعنأيضاونتحدث،!ليلانتمطفأقهناهـلمصن

حدياب،لإمارةبالنسبةو!ذلك،الفارصميبالتارلخجزئياوارتبطت،تزامنتالتيالفيلهَ،

الفرئي.العهدجؤبابلوامارة

الفيلة6جزيرة

،الأولالشلالمنمقريةعلىأسوانبمنطقةالنيلفي)إلفانت(الفيلةجؤلرةتقع

الفيلةوأنيا!جلودوآهمهاالأفريقيةللبضائحتجاريةمحطةقديعاالجؤلرةهذءو!انت

سقوطبعدفيها!وديةجماعاتتوطينتموقد،الاسمبهذاتسميتهاسيبوهو،أالعاج(

جدلياقتلوتم4مصرمنبتحرلضالبابليالحىعلىليوذاتعردتأنفبعد،يهوذامملحة

مصر،إلىارمياالنبيومعهم،اليهوديةألجماعاتمنالحثيرفر،البابليينقبلمنغنالذي

وتم،الثانيبممحاتيكعهد!،الفيلة)جزلرةالغانتينمستعمرةمصرحليفتهممنحتهموهناك

ولعتضد،الن!وييينمنلح!ايتهالمصرالضوييةا!دودعلىيقفونمرترقةحجنودتوظيفهم

الجماعاتقدومقبلالإسرائيليةالعبريةالجماعاتبعضالجزيرةقيحاننهأالبمض

الدينسدفيهايتبلورلممرحلةالىيعودالذيالديتيتمطهمهوذلكي!سوغوما،اليهودية

ألماءالميلادقبل535سنةالفرسلمصلحةالمصريينعلىالحاميةهذءانقلبتوقد،اليهودي

حىألماءالمصريالتمردبقمعساهمواالحاميةتلكجنودأن!حالمصر،الفرسغزو

شمبيةبانتفاضةالضخماليهوديالمعبدتديرتموقد،3(ق434-)465الأولأرتحضمشا

بعدد،أبوابخمسةذوالمعبدوحان،الميلادقبل041سنةخنوبالمصرتيالإلهحهنةقادها

)عشيرهَ(4ياهوعناةوزوجته)لعوه(ياهوهي:،لعاتتعبداليهوديةالحامية!انتالتيالآلهة
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وقد،ايلييتوحيرلم4ابلبيتوعناة،(السامرةمنإسرائيليإله)وهوايلهـليت،وايشوم

الدينبرجالاتصالعلىحانواأنهمحما،السبيقبلمال!وديةعلىالجاليةاعضاءحافظ

بعدالميلادقبلrefسنةوجودهموانتهى،والمخطوطاتالوثائقبعضهـوتر!واأورف!ليم!

الفارسي.الحىمنمصرتحرر

حلياب.!مارة

الرومانيةالإعبراطوريةبينالحدوديةالمنطقة!أرييل!ؤحديابإمارةتشحلت

عاصمتهاوحانت،الموصلقضاءفي،العراقشماليفيالقديعةآشورممطقة!والفرثية

.المراقحردستانلإقليمالأقيسمىماتقريياتشحلوهي،أرييل

عودةمعيعودالمالذيناليهودبعضومن،المتهودينمنالأمارةشعبغالبيةكانت

تهجيرهمتمالذيناليهودومن4إسرائيلبنيمن!انواأفرادهايعضانهـلعتقد،السبي

الثانيالتصففيالإمارةهذهتشحلتوقد،يهوذأومن،الممامرةمنالآشوهـلينيدعلى

،الأولالميلاديالقرنتِونشاطهااتساعهاذروةوبلغت،الميلادقبلالثانيالقرنمن

قسطاالإمارةتلكمنحتالتي،م(326-3ق2471الضرثيةللإصراطورلةتابعةو!انت

عهدوفي3(،ق70-)96الثانياَفراهاولالوئنيحا!مهاعهدفيالاستقلاليةمن!بيرا

الوثنيعليهاححمالميلادلعدالأولالقونبدايةو!،ق.م(31-)57الثانيورودابنه

بعثوقد،آراميينحاناأنهماالبعضهـلعتقد4هيلانةأختهمنتزؤجوالذي،مونويازوس

مدينةأن!ايعتقد)والتيسباصسِنو!اراسمدينةلىإهيلانةوامهإيزاطبابنهمونوبازوس

موتوبعد،!ودتجاريدعلىوأمهإيزاطتهودوهناك،العوبشطعلى،الحاليةالمحمرة

الملكعاصروالذي،م(06-)36الثالثايزاطالمتهودابنهزمنبعدالححمتولىمونوباس

موتبمدالفرثيالعرشعلىالصراععاصرحما،م(38-اY)الثالثأرطبانالفرثي

النزاعجؤمهمادوراولعبت،عهدهجؤاستقلالهاقعةالإمارةبلقمقوقد،الثالثأرطبان

آخوءالثالثإيزاطبعدالححموتولى،فلصطينفيالي!وديوالرماني6الفوثيالروماني

بينالرومانعلىالمهودبثورةالإمارةهذهساهمتالفترةتلكو!،الئانيمونوبازوس

قدهيلانةانذ!رهالجديرومن،اليهوديةلولايةعوناوقدمت،للميلاد73-66سنتي

)أورشليم،،المقدسةالمدشِةفيالصخرفيولأولادهالعاقبريحفروأمرتأورفمليمزارت

عهدفيالرومبيداللميلاد15سنةسقطتحتىالإمارةتححمالمتهودةالم!لالةهذهوبقيت

.تراجانالإمبراطور
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هداوصل،الميلادي!الئالثالثاتيالقرنيين!ؤذروتهبالمسيحيةالتبضيربلغأنولعد

المذهبواعننقواتمسحواقدالإمارةهذءشعبأقهـستقدهحديابامارةالتبشيرالى

للحنيصمةانشقاقأولوهو،الميلاديالخامسالقرنفينسطورريرر(الىأنسبةالنصطوري

وهما،والعة،إنعمانية"قنومنِ(طييعتينللمصيحآنالىيذهبالذيالمعتقدوهو،المسيحية

عرفوقد،الرهامدينةفيالمذهبهذاعاصمةوحانت،يختلطانلاوالزلتالماءمثل

وحسب،الأنالآشورينر7لم)النساطرةالآثورلينأو،بالآضوهـلينحردستانأقليم!ؤالنساطرة

وإن،الأشورىِالعرقمنينحدرونلاالآثورلينالنساطرةهرلاءفإنمموسةأحمدد-رأي

بدعةهي،فقطالزعانمنقرنيينمنذالإن!ليزعليهمأطلقهاالتيبالآشورلينتسمقهم

منالعشرةالضاثعةالأسباطمنينحدرونأنهمإلى،أيضاسوسةحمدأويذهب،استعماهـلة

ليوديته.علىمنهمالبعضبقيوقد،إسرائيلبني

حدلابأمارةأحفادصبحأولذلك،الإسلام!منهمالبمضدخلالإسلاممجىءويمد

بعض6حردستاناقليمنساطرةإلىانضموقد،واصلامأ،نساطرةومسيحيين،ليودأ

إقليمجبال!المذهبفيإخوانهمإلىوالتجؤوا،ليمالمغولاضطهادمنفرواالذينالتساطرة

نسبها.والحصينالمعزولحردستاق

الذىِ،غرانتالآمرلحيوالمبشرالد!تورمقولةتبنىإليهذهبمافيسوسةوأحمد

علىسبيهمتمالذيناليهود(صهمالإسرائيليينيَعَذ)وهواليهودحمادأهمالنساطرةأنيرى

إسراثيل(.بنيمنالضائمةالعشؤالأسباط)وهمالآشورلينيد

فهم،ةمتعدطشعوبمزلجمنتشحلتقدحديابإمارة!انتيبلوماوعلى

قدآشورحانتالتيالصمعوبمنجزءمع،الأ!را!(أاسلافالضرسالميديجنمنيشمحلون

الإصمرائيليةوالجماعات،الأراميةالجماعاتومنهم،آشورمنطقهَفيوأسحنتهمقهرتهم

والذي،الميلادقبل107سنةأسرهمقدصنحاريب!انالتياليهوذيةوالجماعات،الحنمانية

)تفلاتأسلافهسباهممنإلىإضافة،)نسمان051003بلغعددهمأنحولياتهأحدحؤجاء

إليهمأضيضحما،السامرةمملحةمن(الثانيسرجوق،الخامسشلمنصر،الثالثفلاسر

بعدالإمارةسحانأغلبيةتهودوكد،البابليينيدعلىدولتهماندحاربعدالآشورلينيعض

الضخماليهودعددذحرعلىتأتلماليهوديةالتوراةأنوالفرلب،انثالثإيزا!علأميرهمتهود

نأالمفترضمنالذينالإص!راثيليينعددولا،الآشوريينيدعلىسبيهمتمالذين،02(0510)

لمالبابليالسبيلمرحلةأرختالتيالأسفارأنحما/اليهوذيينعددمناعلىعددهميحون

التارلخ.مناختقواأنهملوحما،مطلقاذ!رهمعلىتأت
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بابل؟اهارة

وأنيلايأسنايهعاليوديارقام،الميدراليةالفرثيةحديابإمارةهامشعلى

وتمردا4قضاثياوالمطلولينوالمتشردينوالمنبوذينالمصاةمنعصابهيرأسان!انااللذان

تخومفيقلعةاوأنشأAr3.ij(-)16الثالثأرطبانالعاهلعهدجؤالفرثيالحىعلى

الحمايةقأمينمقابل،الأغنامرعاةالبدومنالآتاواتيأخذانوحانا،القرثيةبابلامارة

ناالثالثأرطبانالقرثيالعاهلجعلالذيالأمر،واع!تقلالهمانفوذهماازدادوقد،!ا

استطاعاالأخوينولحن،لإخضاعهماحملةبتجهيزيقومأنبابلإمارةحاحممنيطلب

بهما،يعقرفالثالثأرطبانجعلالذيالأهر،الحملةعلىيقضياأنالمفاجأةخلالمن

وحان،لهمساعداأنيلايأخاهعينحما،بابلمنطقةعلىحاحعاأسينايهـلنصب

قتلأنبعدبهاوئزوجاالفرئيجنالقادةلأحدزوجة!انتفرثيةامرأةأحبقدانيلاي

قدْمفقد،الوتشِةطقوسهاتمارسحانتالؤوجةهذهولأن،المعاركإحدىفيزوجها

نأ(الشعبطلب)حسبأنيلايأخيهمن!لبالذي،أصشايالحا-الىش!وىالي!ود

السملهودمنت،أسنايعلىتآمرتأنصوىأنيلايزوجةمنحانفما،امرآتهيطلق

باجتياح،برعونةالآخير،هذاقاموقد،الحا!مهوأنيلايزوجهاأصبحوبذلك،وقتلته

الفرثيالملكبنتزوجته!انت!ما،الفرثييناشرافمن!اقالذيميثريداتإمارة

خلالمن،أنيلايمنهاغتصبهاالتيالأرضاستردادميثريداتحاولىولما،الثالثأرطبان

ميثريداتمعسحريغزوأنغفلةحينعلىاستطاعأنيلايلحن،عسحريةحملةتجنيد

منمرأىعلىوجلدهمفريداتبتمرلةأنيلاي!قام،شخصياهـلأصوءجيشهيدمروأن

قامالإهانةهذءيعدثم،لممتأعاروهويهليدورحمارظهرعلىبوضعهوقام،الشعب

جيهشعلىينتصرأقاستطاعحبيرجيشبتجهيزميئرلدأتقاموقد،سراحهقبإطلا!

منهزماأنيلايعادولما،ميثرلداتجيضليلاقيذهبقدحانالذيأنيلاي)عصابة(

أنيلايعصابةبعباغتةليلااليهود(غير)منالبابلمِونقاموثد،بابلأهلمنالانتقامحاول

مدينةلخواليهودهاجر!قداليهودمنالبابليالاثحعبينتقمأنمنوخوفا،جعيعاوقتلوهم

انحشافوبسبب،إقامتهممنسنواتخمسولمد،وهنال!،دجلةنهرعلىصملوقية

فقد،السويانوبين،اليوناتيينسلوقيةس!انبينالشقاقإسفينلدقيهوديةمؤامرات

منهموقتلوابمهاجصتهمفقاموا،اليهودالمهاجرلناصمتئصالعلىالمنتازعانالطرفاناتضق

مدينةالىالتجأفقد،بووحهينجوأناليهودمناسقطاعمنأما،انسانألفخمسين
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دجلة،نهرمناياخرىالعدوةعلىلسلوقيةالمقابلةالمدينةوهي،الفرئيينعاصمةطيفسون

يتابعوأن،لهالمنطقةيخضعأ!تراجانروماإمبراطورأستطاعولما،قلقاوضعهمبقيوقد

وقد،الرومانيالحىعلىتمردحصلالألماءتلكوجؤ،المرليالخليجنحوفتوحاته

اليهودية.الطاثفةفيهمبمابالجميعبالتت!يلروماقواتفعادت،اليهودفيهشارك

الكتاب!ةةالمعارتدالْرةحسبالبابليالسبىِمرحلةتواريخ

الثلائةورفاقهدانياليضمو!انالأولالسبي-فلسطينيغزوناصر!بوخذ3ق606

.العرشناصرنبوحذوارتقاءنبوبولاسارموت3ق406

ليهوذا،ناصرنبوخذوغزو،لعورلاقيمتمرد3ق895

بابلإلىوأسرهليولاحينالقصيرللملكالححم

.حزقيالوبهبابلالىالئانيالسبيق!795

لحوذا.ملوكحآخرليوذالعرشصدقياارتقاء3ق795

النبي.حزقيالخدمةبداية3ق295

الثالث.والسبيأورشليمسقوطه3ق586

مصر.إلىاليهودبعضوهروب،جدليامقتل3ق585

لحزقيال.نبوءةآخر3ق572

السجن.منليولاحينسراحإطلاق3ق160

بابل.عرشمردوخأوللوتوليناصرنبوخذموت3ق561

بيلشاصر.أبووهوالعرشنبونيداستولي3ق555

البلار.ححمأباهيشاركييلححاصر3ق430

بيلشاصر.وموتبابلسقوم!3ق538

الكتابلِة8المعاوفدائرةحسبالفارسيةالمرحلةتواريخ

الأرجح.علىقورشولاد-3قه006

.وفارسعيلامعلىقورشسياد-3ق556

وصادي.فارساتحاد055نحو

ليديا.ملكً!روسيوسعلىقورشائتصارق!545
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3ق538

3ق536

3ق527

3ق535

3ق21ْ

3ق52

16o3ق

3ق94

3!486

5!4لخو

3ق465

ق!8ْ4

45نحو

3ق445

try3ق

-,ق432

3ق434

%قانحو،04

بابل.عليالفرساستيلاء
.بْمرقورشأورشليمالىأليهودرجوع

.العرشقمبيرواعتلاءقورشمقتلأو،موت

مصر.قمبيزيفتح
.فارسعرشيصكيهصشاص!بيصداهـلوس

النبيين-وزحرلاحجيخدمة
لداهـلوص(.السادصة)العمنةالطحلبناءمنالانتهاء

-ماراثونفياليونانيدعلىِدارلوسهفلعة

.العرشاحشوردروشاعتلاء

أصستيرسفرحداثأ
.للعرشالآولا!قحشسشاارتقاء

بابل.منوجماعتهعزراعودة
الاْرجح.علىملاخيسفرحتابةتاهـلخ

المدينة.أسواروإصلاحأورشليمإليمؤلأولنحمياعودة

.فارسبلادإليلخميارجوع

أورشليم.إلىثانيةمؤنحمياعود-

.الأولارتحشستاموت

لخميا.موت

ألدشمليمقيحداثأ

الع!للبناءالأولىالمحاولات

الع!لبناءإعادة

إلىعزرايرسلارتحشستا

أورسعليم

لعوذاعلىواليايعيننحميا

التا-

ىَ!

052-516

458

433-،04

التاس
فارسملوك

ق3

جمدرش
-.ofl-or

533-486أهستابس!(الأولداريوس

46846-هالأولأحشولروض

465-434الأولأرنحشسنا

ألولخعانوس(
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اورثصليميئأحداث

حرلؤفياليهودرسائل

رئيسيوحنانإلىالفنتين

والى،أورشليمفيال!هنة

اليهودية.حاحمبغواس

لتريخا
ثارسملوث

ق!

)نوش(الثانيدارلوص041،704

)منيمون(الثانيارتضممقا

لاوحس(الثالثارتحضستا

.-ار

الثالثداريوس

)!ودومانوس(

التارلخ

!مق

234-404

404-935

-935rrw

rri- rrn

-336133
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السبيشلخصيات

تحزقيالالنبي

التبيوحانالحبار،الأرمعةالأنيماءمن(ال!فلأذوبوزىبنحزه!الالنبيلعذ

جؤبابلإلىسبيأولمعدهبقد،الجميعإليهيذهبماوحعه!ب،حزقيالوالرسولوالحاهن

سنة254لخوبعمروهو795(،-)895ليولاكينالملكحىأكماءالميلادقبل795سنة

منطقةفي(الرافدينواديشمال!ؤالخابورغيرنهر)وهوالخابورنهرضفةعلىوسحن

و!اننيبور،منبالقربالحاليأبانتلأنهيعتقدوالذي،السنابلىقلى=أبيبتلاسعها

!انحيث،النهائيتدميرهايتمأنقبلأبيبتل!ؤوهوبحصرةأورشليمأخباريتابعحزقيال

"تمثالمتمددةآلهةيمبدونوراحوا،لموهعبادةتر!واأقبعد،حالاتهمبأسوآيمروناليهود

بيتالتيالعظيمةالرجاسات.عاملونهممارأيتهلآدمالنياليوقالالمدخلفيمذاالغيرهَ

إسراثللءبيصص!يوختفملهماآدمابنياأرأيت..مقدسيعنلإبعاديهناعاملهاإسراثيل

للمتسسسابدوناوهميب!ين..جالساتنسوةهنائا..تصاويرهمخادعفيواحد!لالطلام

الشرقا".تحو

وهي،البابليينمدعلىالقدبمألشرقممالكوحل،آورفملممودماربسفوطننبأوقد

عاصروجميعهمحزقيالعاصرااللذين،وارميا،اشعيامن!لبهاأتىالتيالنبوءاثنفس

تيشيرهمخلالمناليهوديللشع!الروحيالصندو!انوا،البابليالسبيمحيط!ؤوننباْ

زوجةاسرائيلبنيمنجعلاقدواشعياإرمياحانوبينما،ولحن،المسيحيدعلىبالخلاص

ولذا،عليهاالغيرةشديدحانالذيللربزانيةزوجةأورشليممنجملقدحزقيالفإن،للرب

العقوية.عليهاحقت

ليوهالربزوجتيأنالىالتاريخيةاليهودهزلمةسببالسبياْنبياءالحثيرمنأؤلوقد

لأنهمالاالربغضبعليهعاحلولذا،وبابلومصرآشورمعخانتاهقدهـوذا(أاسرائيل

فما،الربرضى<93."أجلومن،ول!نه،الضعوببينالأفضللأنهمابلالشعوببينالآسوا

أخطاعهـم،لآبنائههـلففر،التولةهذءسيتقبلبدورهوالذي،الربإلىالتويةسوىالمم!بيينعلى

البرازمنمصنوعوكودعلىمخيوزأخبزالاْ!ل!انحزهمالآنذحرهالطردفومن
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ذلكحزقيالرفضولما،الأممبينالشتاتجؤخبزهماسرائيلبنوسيأحل!ما/الإنساني

البقر.بروثالبشرىِالبرازالربلهاصقبدل

قوةصيمتلحهبماحولهاليهودوجهاءلمالحبيرص!الألرلحزقيال!انوقد

وساهم،الموعودةالأرضإلىالمورةأساسا!وزرع،ولهمْمهم،المسب!شبسَطممومام،الخطابه

فردوسهإلىسيعودالذيالمختاراللهشمبفيالأملوزرع،ليوديةجمعيةنحنبتاثمحيل

ليوء.ريهإلىيتوبأنبعدالمفغود

عقليةذوالتوراتيالتشريعمصادرمنمستقلخامسمصدرحزقيالسفرويُعَذ

فياليهوديالحفوتيالمصدرعلىمطلعايحنلمحزقيالأقوييدو،)سرائيليةحهنوتية

تحريراسفارعلىسابقةمرحلةفيحزقيالسفرختبأحبر،هـلدثةأو،،التوراةأسفار

أنهوالفرلب،جديدةحهنوتيةيهوديةلديانةحزقيالجاءفقدولذا،الأولىالخمسةالتوراة

ابنيا.قائلةالربحلمةإليئ"وحانتوأيوب،ودانيالى،نوحهمانبياءثلاثةأهمانيرىحان

وأرسلتالخمزقواملهاوحسرتعليهايدي!مددتخيانةوخأنتأرضإلياخطأتإنآدم

ودانيالنوحالثلاثةالرجالهؤلاءفيهاو!انوالحيواقالإنمممانمنهاوقطعتالجوععليها

.41حزقيال،ببرهمأنفسهميخلصونإنمافإنهموأيوب

وا،انقلاباقادأنهعلىإليهالنظريمحنبل،التشرلعيالسبيموسىحرقيالهـئمَذ

واححاماصالحةغيرفرائضاْيضاأوأعطيتهماليهوديةالديانةعلىتصحيحمِةبحرحةكتام

أناأنييعلمواحتىلأبيدهمرحمفاتححلالنار!جازواإذبعطاياهمونجستهمبهايحيونلا

.02حزقيال،الرب

حانأنبعدتهولدهتمالذيالإصراثيليالمصدرهوحزقيالصمفراعتباريمحنحما

أقالمعروفومن،اليهويالمصدرذااللاهـلينسفريقابلوهو،الإسراثيليبالقلمتدهـشهتممَد

اعتقدوأنا،واحدةبيئةيعحسانوهمااللاويينوسفرحزقيالسفربينشدلِدةقرابةهناك

وليس،آدمبابننفسهيلقبانهنجدولذا،لموديايحنولم،اسرائيلياحانحزقيالالنبيأن

نأحما،إسرائيلالهباسماللهيذحرالسبيأنبياءباقيغرارعدىوحان،يمقوبابن

إسرائيلي،مصدرذواسمهأنحما،ليوداببتوليس،إسرائيلببتإلىيوجههحانخطابه

التهولد،عمالآسوى،صثيرابهاالمحررلىأيديتعبثلمالتيالآصيلةالأسفارمنوسفره

نأحما،النصيةبنيتهحيثصالمتماسحةالأممفارمنحزقيالسفر!الىفقدهناومن

ذلكفعلواولو،المحررونبهيمبثلمسفرهبأنتوحدتتحققلمالتيمصرعننبوءاته

لارلخما.حدثمامعلنسالىبمانيوءالهتعدلواأو،حذفوالحانوا
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حيث،الحهنوتيةالدينيةإسراثيلمملحةلبناءجديدةأسساحزقيالوضعوقد

ف!ها،المياديالدورالحتةمنحوقد6المسيعبقيادةالوجودإلىاسصرانيلمملحةستعود

على،الحهنوتيةبالشعائرالقيامضرورةعلىوأحد،القيادةسلمأعلىعلىووضعهم

اليممدودةييدو)ذافنظرتمعطيحه.أناماوحلفمكافتح5،الحهنةسليلاْنهاعتبار

مراثفيهوحتبقضاهومنداخلمنمحتوبومواماميفنضرءفيها.سضربدرجواذا

فميفيفصارفأحلتهمعطي!ه.أناالذيالدلىحذلكفأطعمنيفميففتحت..وويلونحيب

!العسل،.

هوسى،توراةأسفار!ؤأتىمماصمواأحثربضحلالربأظهرقدحزقيالوحان

المختاربشعبهخاصاهتماملهحان!)ن،الخليقةحلعلىالمطلقالسيدبأنهيصفهف!ات

الىوآعاده6ليوهالربعالميةالموقعهذا!حخمكنقدهـلدلك،ظهرانيهمبينس!نهحؤتمثل

وسعوامدواشعما،ارممارأسهموعلىالسابمونالأنبماءحانأنبعد،القبليةعتصرلمه

سفرحؤالعنصرلةمطاهرحلفإناعتقدماوحعمب،العالميةنحولصوءمملحةحدود

التراثمناليهوديالحهنوتيدعلىتهولدهتمأنبعدالسفرإلىأُدخلقدحزقيال

الإسراثيلي.

سيناء،متاهةءموسىبهقاممابنفسيقومأنالبابليالسبيفيحزقيالىحاولقد

،جديدةبإضافاتوأتىموسىصسلعةعلىبتمديلاتقامبالأحرىأو،جديدةبضمرلعةفجاء

غيرفيأنهحما.ال!فوتيةالدينيةوالطقوسبالشعاثرالقيامأهميةعلىوأحداهتموقد

ال!روييمف!ؤأدخلالذيهوحزقيالأنييد!وماوعلى،المقدساليمحلمقاسات

أسفار!ؤووضعوهالتوراةمحرريقبلمنتبنيهتمثم،الربتابوتيغطيالذيالملاحين(1

موسى.لوراة

مفايربش!لعشرالاثنيالأصباطبينحنعانبلادتقسيمأعادحزقيالأن!ما

درجةالىتطابىَأوهيالموعودةالأرضخارطةغئرحؤأنهحما،التوراةأسفاربهأتتلما

بهالذيالتخمهومذا.الربالسيدهَال،هحذا؟(الحاليةالصهيونيةالدولةحدودما

وتصكصونهاقسمانيوسفعشرالائتيإسراثيلأسباطيحسبالأرضتمتل!ون

نصيبا.لىتقعالأرضوهذهإياهاآبامححملأعطييديرفمتالتيحصاحبهأحدحم

حماةصددالىالمجيءإلىحثلونالحبيرطرلقاليحرمنالشمالنحوالأرضتخموهذا

.حورانتخمعلىالتيالوصطىوحصرحماةوتخمدمئمقتخمبينالتيوسبرائموبيروثة

جانبوهذاحماةوتخمشمالاوالشمالدمشقتخمعينانحصرالبحرمنالتخمهـلحون
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الىالتخممنالاْردن.اسرائيلوأرضوجلمادودمضقحورانبينالشرقوجانب.الشمال

ياهإلىثامارمنيميناالجن!وبوجانبالمشرقجانبوهذاسمَيصون.الاثمرقيالبحر

البحرالفربوجانبجنوبا.اليمينجانبالحبيروهذاالبحرإلىالنهرقادشصلبوت

الأرضهذءفتقتصعون.الغربجانبوهذا.حماةمدخلمقابلالىالتخممنالحبير

المتفرلينءوللغرياءلحمبالقرمحةتقتسمونهاأنحمهـلحوناسواثيلى.لأسباطلصم

إسرائ!مل،بنيمنحالوطفمينلحمفعحونونوسطىجؤبنننللدونالذلنوصطحم

47.حزقيال

،بالذاتأخيطوببنصادوقال!اهنلنسلاللاهـلينمنال!هانةخصصأنهحما

منعليهأتىماوأهم،المتحدةالمملحةمرحلة!الرسميالصاهنمنصبشغلالذيوهو

أنالأني5أويضرسونوالأبناءالحصرميأ!لونالأباءعبارةالموسويالتشررلعضمنتغير

مبفضي،منوالرالعالثالثالجيلح!ايأبناءجؤالآباءدنوبأتفقدغيورإله،إلهك،يهوه

.2الخروج

تضرلونأنتملىماقائلا.الربحلامإليو!ان5جاءفقدحزقيالممفر!أما

أناحيضرست.الأبناءواسناقالحصرميأحلونالآباءقائلينإسراثيلأرضعلىالمثلهذا

النفوسحلها.إسرائيل!ؤالمثلهذاتضرلواانبعدمنلىيحونلاالربالسيديقول

يحمللاالابن..تموتهيثخطئالتيالنفسلي.حلاهما.الابن!نفسالأبنفسلي.هي

يحون"عليهالشريروشريصونعليهالباربر.الابنإثممنيحمللاواللابالأبائممن

18.حزقيال

الأبناءئقتلولا،الأبنا،عنالأباءيُقتل،لانقرأفإنناالتشيةسفرإلىعدنامااذاولحن

24.ال!مميةيُقتل"بخطيئتهانصمانىالآباء.عن

أننفترضأنلنافيع!ن،هناومن،للتوراةالأولىالتواةيُعَذالتفنيةوسفر

تسمريعاأوجدأنهيعتقدحزقيالحانبحيث،التثثيةسفرعلىمطلعايحنلمحزقيال

بمدالتثميةسفرفيدسهاتمقدالفقرةهذءأنأو،الخطيئةإثمتوريثحولجديدا

حلبهجاءمامعيتماثلالشمريميالنهجهذااو،التشريعوهذا،حزقيالصفرتحرلر

أرضعلىالمثلهذاتضربونأنتملحم"مايقولحزقيالفإنهناومن،وافمعياإرميامن

فإنحزثيالفحسب،ضرست،الآبناءوأسنانالحصرميأحلونالأباءقائلينإسراثيل

علىيتحدثولم،الشعبألسنةعلىيتدحرجمئلاحانتأنهاعلىذحوهاالمقولةهذء

التيالحججمنيزيدماومذا،توراتيسفرتِمدونأنهيشيرالىأو،الربحلامانه
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،والخرافاتالأساطير،منتجميعهاتمقدالتو!اةانالىتذهبالتيالمقولةتدعم

مرحلةفيتدوينهاوتم،ايألسنعلىمنوالأمثال،الض!مبيةوالحصايات،والغصص

بعدها.وماالصصبي

أتبياءبهابفمروالتي،القوميالسياسيببمدها،المسيحيةالرئيولةللعقائدبالنسبةآما

فقد،القوميةالمشاعرلتدعيم،زحرلا(،حزقيال،إرميا،إشعيا،هوشع،)عاموسالسبي

الأنبياءيمضيتحدثحانفبينما،وأنتماثهالمسمِحوشخصيةمفهومتحدلِدفيالأنبياءتباين

الشمببتخليصوظيفتهالبعضحصرجمماء4البشرلةليخلصصميجحِآنهعلىالمسيحعن

خاصة،حالةاليهوداعتبارمعححلللبشرلةمخلصاجعلوهوالأغلبية،فحيسباليهودجَا

مخلصايحونلنوالذي،بالملكووصفه،بهبشرواالذينالاْنبياءأوائلمنحزقيالوحان

فيالمسيحعقيدةأنذصرهوالجدير،العالملحلخلاصاسيحونبل،فحسبلإسرائيل

الذيالأمر،الأولىتش!يلاتهافي!انتبل،واضحبشحلمتبلورةت!نلمحزقيالسفر

التوراتي!ة،الأسفاربماقيحتابةعلىسابقةمراحلفيحتبحزقيالسفرأنإديشير

العاليالأرزفوعمنآناوآخذالربالسيدقالهذا5،الرئيويةالأسفارمنهاوتحديدا

إسرائملجبل!-وشامخعالجبلعلىوأغرسهغصناخراع!مهرأسمنوآكطفوأغرسه

حلطائر!لتحتهفيسحنواسعاأرزاهـلحونثعراولحعلأغصانافينبتأغرسهالعالي

الشجرةوضعتالربأناانيالحقلأشجارجميعفتعلمأسحانه،ظل!ؤيسنجناحذي

الربأنااليابسةالشجرةوافرختالخضرأءالشجؤهـلبستالوضيعةالشجرءورفتالرفيعة

.17حزقيال.6وفعلتت!لمت

عصاآخذأنذااها)داود(،بالمخلصيلقبحانحزقيالأنأيضاذ!ر!والجدير

عصاوأجعلهميهوذاعصااليهاوأضم!فقاعهاسرائيلوأسباطآفرايميدءالتييوسف

وأناشعباليفي!ونوقوأطهوهمأخطأوا!يهاالتيمساصنهم!لمنخلصهمأ..واحدة

فيفهسل!ونواحدراعلجمي!همهـلحودتعلي!ممل!ايحونعبديوداودإلها.لهمأحون

عبديأعطيتالتيالآرضفيويصحنون.بهاولعملونفرائضيهـلحفظونآح!امي

الأبدالىبنيهموبنووينوهمهمفيهاويسحنوقبهاآباؤحمسحنهاالتيإياهايعقوب

ملكداودشخصيةإلىيعيدناريماوهذا37،حزقيال8الأبدالىسكليهمرلْيصىداودوعبدي

اسعا،ولمس،المحبوبولعثيصفههوداودأنذحرنامد!ناح!ث،الممحدةالممل!ه

لبنيمخلصامنهجعلواوقد،المتتوعةالخيوطمنعددمنالتوراتيةقصتهنسجتموقد

يعودسوفهذاوداود،القضاةعهد!متهعانواالذيالمتفرقلشملهمومجمعا،اسوائيل
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إلىويعيدهم،بهاسيتضتتونالتيالأماحنمنثانيةإسرائيلبنيتجمحليعيدثانية

يومفيوماجوجياجوجبهاسينتصرالتيالحونيةا!رحةبمدوصميحدث،المقدسةالآرض

الأهميةمنغايةعلىعقيدةلهوضعبل،جديدةيمفاهميمحؤقياللهجاءالذي،الرب

قاله!ذا.الرب!لمةاسمعياليابحمةالعطامأيتها5الاْموات()قيامةالقيامةعقيدةوهي

عصباعليحمضعوأفتحيون.روحافمِحمأدخلأنذاهاالعطام.لهذهالربالسيد

أناأنيوتعملونفتحيونروحافمحموأجعلجلداعليىوأبسطلحماوأ!صبحم

أرضإلىبىدآتيشعبيياقبور-منوأصمد-قبورحمآفتحأنذاها..الرب

33.حزقيالإسراثيل"

بيتفحفمآدمابنيا"وأنتاليهوديةوالئوابالعقابعقيدةبلورة!ؤساهمآنهحما

!انوننحنوبهاعليناوخطاياتامعاصيناإنقائليز!ه!ذاتت!لعونأثقموقل.إسرائيل

الشرلريرجعبأقبلالشرلربموتأسزلاانيالوبالسيديقولأناحيلم.قلنحيا.ف!يف

ياوأثت.إسرائيلبيتياتموتونفلماذا.الرديئةطرقحمعنارجعواارجمواهـلحيا.طرلقهعن

يوم!بشزءيعثرلاوالشرثرمعصيتهيومفيينجيهلاالباربران.شعبكلبنيفقلآدماب!

فعلهالذيبإثمهبليذ!رلا!لهفبوهوأَثِمَببرهيحياأقالماريستطيعولاشرءعنرجوعه

الذيبإثمهبليُذحرلا!لهفبرهوأَيمَبرءعلىهو!اتحل.تحياحياةللبارقلتواذا.يموت

ردإن-والحقبالعدلوعملخطيتهعنرجعفإن.تموتموتاللص!ريرقلتهـادا.يموتفعله

يحيا"حياةفإنهإثمعملبلاالحياةفراثضيقيوسلكالمغتصبعنوعؤضالرهنالشرلر

33.حزكتيال

شعوبمنشعبعلىأحقادءوجهقداليهودالأنبياءمننبيحلأقعرففقدوأخيرا

قصمبأعحازبوصفهاالتيمصر،علىأحقادءحزقيالوجهوقد،القديمالأدنىالشرق

الأممبينالمصرلين)وأشتتالمصريينضدالبابليينجاتبألىوقفوقد،إممرائيللحلبيت

منرعونذراعيوأحسريدء.!سيفيوأجعلبابلملكذراعيوأشدد.الأراضيفيوأذهـم

الربأناأنيفتسقطانفرعونذراعاأما.بابلملكنواعيوأصصدد-الجريحاتين!دامهفيئن

وألت!!مالأممبينالمصرلينوأشمتمصرأرضعلى!يمدءبابلملكيدفيسيقيجعلآحين

03.حزقيال،الربأنافيعلمونالآ!اضي!!

نظيروأنتالأممشبلأشبهتله-وقلمصرملكفرعونعلىمرثاةارفعآدمابن"يا

!الهحذا.أنهارهموعخرتبرجليكالماءو!درتبانهاركاندفقتالبحار.!تمساح
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الأممعتاةحلهمجم!رلد.أسقطالجبابرببسيو!.عليكيأتيبابلملكسيف..الربالصيد

33.حزممالجمهورها"!لهـعلكمصرحبرلاءفمسلبون

الحفلقريةفيالمهبقبرهءدفنالدي،حزقيالالنبيماتومتى،!يفجرفلا

مرحلةقياليهوديالشعب!فللأنه(ال!فلأذوبلقبآنهالبعضهـلرى،القراتنهرعلى

البابلي.الصبي

لانيالا:

عائلمَهاستقدامتمفقدسوسةأحمدوحسبالحبار،الأريعةالأنيياءأحددانيالئبذ

الأولالسبيقبلأي،الميلادقبل506سنةناصمرنبوخذلح!مالأولىالسنةفيبابلإلى

أسمطورةهيغالباوقصته،فقطسنواتخمسآنذاكدانيالعمروحان،سنواتبثماني

أحدليحوناختيارهتمدالياليفاعةمرحلةوفي،بابلففي،يوسفقصةمعمنناصةمهودة

56)ناصرنبوخذالملكقصرغلمان Y - 06 oحتانياهمالحوديينغلامينإلىإضافة،3(ق

هودانيالاسمفحان،بايليةأسما،الىاليهوديةاسماؤهمغيرتواللذين،وميشائيل

تتم!انتالتيلتغذيتهمبالنسبةخاصة،شؤونهميديرالخصيانرئيسوحان،بلطشاصر

بينمنلمعوقد،لمملائمةآجسادتىلنعلىتساعدالتيالطعامأنواعواغنىبأفضل

يوسفمعحصل)حمانصرنبوخذأحلاملأحدوتفسيرهمعرفتهخلالمندانيالالفلمان

و!د،بابلمدينةححماءجميععلىالولاةرئيسناصرنبوخذعينهوقدمصر(،وفرعون

جدارعلىظهرتحتاباتلهفسرحيث،نبونيدسبنبلشاصومعالقصةنفستحررت

نفسوح!،حاملةالمملحةح!ماءرثيسوجمله،السابقمنصبهمنزادالذيالأمر4القصر

وسقطت،نبونيدسبنبلشاصرقُتلالجدار،علىظهرتالتيللطلاصمتفسيرهوحسب،الليلة

دانيالمنصبمن3،ق485-)533الماديداريوسرقعوقد،الفارسيقورشبيدالمملحة

أندانيالاصتطاعوقد،المملحةميزاتيةمرأقبةمهمتهموزراءثلاثةبينمنوقلراعينهحيث

،ليوهلرلهيصليضُبطأنولمدول!نه،عليهماتقوقهأظهرأنبعدزميليهيتحاوزمحائد

تقملمإيمانهبسببوالتي،للاسودجبفييلقىباْنعليهخحمفقدفارسلأححاموطبقا

الجب.نفسحؤبهوشواالذينأعدائهبإلقاءالملكأمرذلكأجلومن4بإيذاثه

بشحلالسبيفيالتوراتيالتارلخإلىبالنسبةشيءأيتقدملادانيالالنبيقصة

والذي،الفترةلتلكالتاهـلخيةبالحيئياتماف!يئاجاهلاحانمحررهاإنبل،مباشر

يدعلىصحقطتبابلأنسفرهتجاء!حا،ناصرنبوخذابنأنهعلىبيلشاصرذحر
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منالأولالجرتآنوسواهم،ونيوتن،صبينوزاهـلمتقد،الفارسيقورشبدلالماديداريوس

الئانيالقسمأمااليابليءالتراثمنوتحديدا،الرافديةالاَدابمنمقتبسدانيالسفر

وغيرهالقمنيصيدرآيوحمشااق!(،64-)175أييفانسأنتيجونس!د!ؤحتبفقد

الميا،د،!بل164وسنة،168سنةبيهقتحديدادانيالسفرتحرلرتمققد،الباحثينمن

التاريخية،الخلفيةرصدخلالىمنالم!فر،!تابةتارلختحديدفيالباحثونأعتمدوقد

وهيوالآراميةالعبرلةباللغتينالم!فردونحيث،لغتهعلىوأيضاالصفر،محرروهواجص

بأسمائهاموسيقيةآلاتذ!رفيهورد!ما،الميلادقبلالثانيالقرنميزاتمن

تأريخها،تمقديمةاسطورة،التوراتيةدانيالاسطورةفإناعتقاديوحسب،اليونانية

بالمرحلةجيدةتارلخيةدرايةلديعليسمحررينقبلمناليونانيالعهدجؤوتهولدها

جانبإلىالأنبياءأهمأحداعتبردانيالقدحزقيالالنبيو!ان،الفارسيةالحلدانية

.وأيوب،نوح

وهو،اليهوديةفيوالعقابالثوابعقيدةببلورةساهمحزقيالحسقرهدانيالوسمر

ضمنتاهـلخي،واقعيبشىستحدثالذيالقيامةصف!وملدخولأوليةأبوابافتحالذي

الأسفارمنيُعَذوأنهبل،الآيامآخرعنأيضاالسقروتحدث!ما،الإنسانيالزمحان

زمانهـدحونشعبكلشيالقائمالعطيمالرئيسميخائيليقومالوقتذلكفي"المهمةالرئيولة

فييوجدمنحللفععيكينجَيالوقتذلكوفيالوقتذلكإلىمة2حانتمنذت!نلمضيق

لىإوهؤلاءالأبديةالحياةالىهؤلاءيستيمَطونالاْرضتراب!الراقدينمنو!ثيرالسمر.

البرإلىحثيرلنردواوالذينالجلدحضياءيضيئونوالفاهمونالآبدي.للازدراءالعار

.'1دانيالالدهور،أبدلىإحالحواحب

زربابل:

السماحعلىينصالميلادقبل538سنةمرسومااستصدرقدقورش!اتالتبعد

زرلابلبتعش3ِ(ق485-)533قمبيزابنداريوسفارسملكقام،اورشليمإلىبالمودةلليهود

داود(الملكنسل)منلحوذأملدًليولا!ينبنشلائيلابنهووذربابل4أورشليمعلىواليا

إليهنسبالديالنجاريوص!فجاءنسلهمنوالذي4المنتظرالمسيحأنهيمتقدوناليهودوحان

لل!ثيرمنو!انلشيشبصر،خر7اسمهورريابلأنالبعضويرى،مرلمابنالمم!يح

البابلية،الدولةفيمهمةمناصبتبوأتالتيالشخصياتعنهموبخاصة،السبسَخصيات

ادانيل-شيشبصر(-بالل)زرآسقير(-)هاداسامثلةبابليوالأخو،ليودياحدهمااسمان
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الذيدارلوسللملكصديقاحانزريابلاْنيوسفوساليهوديالمؤرخذ!روقدبلطشاصر(،

أورشليم.علىوالياعينه

!انالتيالهلمقننياتومعه،الحاصيشوعومعهأورشليمإلىزريابلعادوقد

أورشليموء،الهفنينمن03.و،خادماو7337،ليوديا64+0ومعه،خذوهااْقدالبايليوذ،

قدالبناءأعمالألىوييدو،الميلادقبل160سهـةحدودفيال!لأساصاتزريابلوضع

انضمحما،البناءأعمالعلىالفقيؤواليهودية،اليهوديةغيرالجماعاتاعتراضبعدتوققت

شحوىرفعواوالذين/المدينةبناءإعادةيرفضونحانواالذيناليهودآعداءالىالسامريون

عنالتوراةتوقفتذلكوبعد،الر!بيتفيالبناءأعمالبإيقافأمرالذيداريوسالملكإلى

ز!لابللوروهمفثوا،القيارةعلىسيطرواقدوالأنبياءال!هنةطبقةأنهـمبدو،زريابلذ!ر

قامالذيز!رلاوالنبي،حجيوالنبي،ل!وصالقبنل!وشعال!اهنرأسهموعلى،الصياسي

وهو،أورشليمإلىلهبعثواقدبابلليودحانالذيالذهيالتاجزرلابلبدلل!وشعبإلباس

الصلييي!عالولحن،بابلإدالمودةقراراتخاذءإلىزربابلقاد،البعضراْيحمسب،الذي

نهايةبإخفاءقاموامنهم،امرحلةتلكبتاْهـلخقاصواالذين،الصدوقيينالحهنةأقيعتقد

دور(اليهوديةالدينيةأالس!ةالحفةاحتللحيث،اليهوديةالسياسيةالسلطةممئل،زربابل

البابلى.السبىمنالعودةبعدمامرحلة!المهودكعاد!

4عزرا

الآ!بر!ؤوالحاهنال!اتبعزرافإن،السبيمرحلةمشزعهوحزقيال!اقإذا

الطاتفةشؤونفيمستشاراحانوالذي،(هارونبنألعارربنفينحاسأحفادمن)وهوبابل

السبي،مرحلةفيالآبررالسياسيالقياديالدورأخذقد،الآولأرتحغس!تاقصرقياليهودية

لموسىالألواحيعطلملواللهانفيهقالواالذين-الحاهنأوالحاتبعزرااستطاعوقد

!ؤموسىفعلحما4البابليالسبيمرحلةفياليهوديةالأمةيوسسأن-لعزرالأعطاها

و!تابةبجمعقامالذيوهو،خؤالمثاليهوريةموسسعزراهـئتَصعامصر،عبودية

هوأفه!لقال،ومدونات،!تاباتمناليهودأنجزهقدحانماوتحرلر،اليهوديةالشفولات

بالأبجديةيسمىماإلىتطورتوالتي(الآشوري)الخطالمرلعةالأراميةالآحرفاستخدممن

!قبمنهوعزراأنالمختصونهـلر!،الميعادأرضفحرةأوجدآوأدخلمنوهو،العيرلة

لهو!ان،مقدساحتابامنهاوجعلولخمياعزراوسفري،والئانيا!ولىالأيامأخبارسفري
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الحقبقيالموسسأنهالحثيرونهـلُمَذء،المعمبيينعنداليهوديةالروحاست!هاضحبيرفيدور

ولليهودية.اليهودفيللدين

أنشأالذيهو،سبىلماإضافة،غزَير(لاسمالقرآنفياسمهورد)والذيوعزرا

والذي،العودةجيلوأسس،أورشليملج!الع!لبدلبابلفيللتحبدحمحانالحنيس

سنةأورشليمإلىأخرىدفعةبقيادةقامفقدعزراأما،لزريابلالأولىالدفعةبقيادةأوحل

LOY434الأولأرتحمثسشاالملكمنأذناأخذأنبعد،الميلادقبل(- ilaمنهأخذحما3(،ق

منحميةالملكأعطاهوقد،أورشليمإلىمعهبالذهابجلدتهأبناءمنيرغبلمنبالسماحأذنا

الذيناليهوديةالجاليةأعضاءتبرعاتإلى)ضافة،اليحلشاءليعيدوالذهبالفضة

للشمبيقضواأنعليهمالذينللشعبقضاةتعيينصملطةمنحهحما،بالعودةيرغبونلا

الفارسية.والأنظصةاليهوديةالشرلعةحسب

أيضا،هناكالحنيسأسسأنه!ما،الر!بيتبناءاعمالعزراتابعأورشليموفي

اسمتحتجديدةفيادةأمس!وضحأنه!صما،بابلىفيقَنلمنفعلقدحان!ما

وتزمتهوعنصرشهالشديدتعصبهوسحبب،بحذافيرهاالشرلعةتطبيقعلىوأحد،السنهدهـلن

ويخاصة،والشموبالأمممنسواهممعاختلاط!ماليهودعلىحزم،القياديووضعهليهوديته

،اليهودياتغيرمنالزواجاليهودعلىحزمالتحديدوجهوعلى،المختلطالزواجتحرلممنها

يوسف8أنالمعروففمن،الزواج!ذاتحرلمالتوراتيةالاثمريعة!ؤدشمن،يبدوماعلىوهو

قدالمئقسمةالمملحةملوكبعدهمومن،الآوائلإسرائيلملوكبعدهومن،موسىبعدءومن

هذءعلىالأنبياءاو،الحفةاعتراضالتوراةتذ!رولم،غيرليودياتينساءتزؤجوا

الزلجات-

حانوقد،ألضاآورشليم!ؤثمومن،بابل!ؤلخميامصمرلهح!عزراجانبإلىو!ان

ص!ا،منهيأخذأناستطاعوالذي3!ق425-)465الأولارتحشصمتاللملكساقيمانحميا

لإعادةاللازمةوالموادالأخضابوممهحوال!أورشليمالىبالعودة،الميلادقبل445سنةنحو

وطوليا،الحورونيسنبلطبقيادةبالسامرليننحميااصطدمعزراومح،وهناك،اليم!لبناء

حانأنهفأعتقدآناأما،الأردنشرقيفيععوقبنيثائديغذهوالبعض،العمونمِينقاثد

علىأو،أورشليممدينةمحيطعلىالأردنغربيفييعيشونحانواالذينالعموثيينزعيم

حاحمالعرليوجشم،أورشليمإلىبايلمنوثحعياعزراعادعندماحذلكصانالاْهل

بينهمفيماوزعتقد!انتليوذاجبالأن!لبدو،أورف!ليم(منالجنوب)إلىالمرليةالقبائل

والعرب،والعدونيين،السامرلينمضايقاتمنالرغموعلى،ليهوذاالحلدانيالسبيبمد!
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ترافقتوالتي،التقشصحياةمناليهودتذمواتمنالرغموعلى،الصمبيمنالمائدينلليهود

شدلدةظروفالينا?أعمالوعزرانحعمالايعفقد،سوءاالأمرزادل!االجفافمنموجةمع

القسوة

زرلابل4معالآولىبالدفعةالصبيمنللعائدينعامإحصاءبإجراءقامعزراأقحما

ومن،المتزمتحطابهعليهمليملواعامةساحةفياليهودبحعععزراوقام،معهالثانيةوالدفعة

الريفعلىوزْعهموالباقي،آورشليممدينة!ؤاليهودمنبرأ.سحنبحيثسحناهموزعثم

إلىعاد.السبيمنالمائدينحياةونطم،السورببناءفيهاقامسنةعشرةأريعوبعد،المحيط

فيعهدها!مابقالىاياموربعودة،بابل!وهو،سمعمدةوبعد،الميلادقبل433سنةبابل

فيهاأحل،ثاتيةلموةسنةعشرةأربعمدةهـلقي،تتظيههاليعيدثانيةمناكإلىفعاد،اورشليم

بابل.إلىثانية!جعثمالاستقرار،منشيئا

الع!بي،يهود!تاباتوتحرلووجمع!تايةهو)ال!اتب(عزرابهقامماأهمو!ان

قأالا،البابلىالسبىءالمهودمهعلىالغمورلنجممحفمهساهمهدحانوإن،الععلوهذا

حيث!،اليهوديالتا!لخمنالحرجةالمرحلةتلكرموزأهممنيُعَذالتحديدوجهعلىعزرا

منمجموعةإلىأدت،متتاقضةمشاعرعدةضصابهاشديدةنفصيةأزمةالىاليهودتعرضبابل

والأفحار،،والتصورات،الممتقداتمنمجموعةعنهاوانفرز،الآفعالوردود،الآفعال

خشيةصالشفويتراثهمبتدهـلنيقومواأنإلىاليهودقادتوجميعها،الممموعةوالآحاسيس

رأسهاوعلى،منهاخدماتعدة!لتوظيفهثانيةجهةومن،جهةمنالسبيمرحلةفيضياعه

بابلهفيوالتحلل،الانهيارمظاهرمنتعماني!انتالتيالجععيةاليهوديةالشخصميةدعم

ادعاعاتهمعىتترافعقانونية،تارلخيةحوثيقةالفارسيةالمرحلةفيأيضاوظفوهأن!!ما

.الوحيدونأورشليممدينةصحابأهمبآتهمالتاهـلخية

منبالخزيشعورهمويسبب،بابل!ؤالسائدةبالدياناتاليهوداحتكاْنفبعد

ايجادمنولمزيد،الاضطهاديةالزوهـلةوالذيانات،العظمةهذياناتهيمنة!تحت،هزلمتهم

!أساطيروححاياتقصصمنعليهاطلعواوما،لدليمماحتبوا،حأقليةبينهمتماسك

لهميحنلموالننيالحنمانيةأورض!ليمأنذلكخلالمنادعواوقد،بتهويدهاقامواأنبعد

ملحيةعلىنشبقدقانونياصراعاأنهـلبدو،داود()مدينةصهيونحصنسوىفيها

وجهعلى)ال!نمانيةاليهوديةوغير،اليهوديةالمسبيةالجماعاتبحِن،التاريخيةأورشليغ

عزرابقيادةاليهودحاولوقد،بلادهمالىالمسبيينبعودةقورشمممحأنبعد،الخصومريأ

أورشليم،فيالتارسخيبحقهمادعا!ممتثبتتاهـلخيةتمليل!!وثيقةالتوراةيقدموااق
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بتطويرقامواأنهمحما،يهوديةمدينةحانتأنهااعتبارعلىالعودةصكعلىللحصول

والقوانيىالاْنظعةوبينبينهازاوجوا)والقيوالتشمريعيةالمضيديةالدينيةممتقداتهم

المرسعنآخذوافقد،والت!ولنالخلقأساطيرالبابليينمنآخذواوبينما،الفارصمية(

ومن،ذلهممنليخلصهمالزمانآخرج!سيجيءالذيالرراداشتيةالفارسيةالمخلصعقيدة

هـالىالوهعيةممالحهمإلى،المذلحاضرهمومن،منافيهممنوسيعيدهم،ف!ملهمتفرق

و!مليمان.داود!دفيالمزعومةأمجادهم

يصبحبحيثالدهنآوبالزلتبمسحهال!همةيقومرجل!لهواليهودية!والمسيح

البمليةالخصبعقيدةمع،الفارسيةالمخلصعمَيدةتداخلتوقد،يهوهالربلخدمةم!رسا

مراحلىفياليهوديةالديانةص!اندخلتقدحانتالتيالشصسيةاتوتعقيدةومح،القصلة

الذحرلات،مرابعإلىالحنيننايومع،الإثميةبالعصَيدةوبتأثرهم،اليهودأن!ما،سابقة

برروهاالتيوهزلمتهم،ماضيهمفماؤواحماودؤنوا،مراثيهمو!هنتهمشعراؤهم!تب

عنهمتخلىالذييهوهتعاليمعنوابتعادهمالآتامارتحابهمبع!ببإل!اانتقاماحانتبأنها

البداله-ءعنههملخلواآنبعد

القوقلين)ماالهيلينيةالمرحلةإلىامتدادمع،عزرامنوبجهودالفارمميةالفترةتلكجؤ

احتمالمعحشعبواليهود،حديناليهوثيةمفهومتشحيلتمالميلاد(قبلوالثانيالسادس

.التوراةأسفارتحرلر

وعشررلنمئةمنالمؤلفالأ!بوالمجمعبتآسيسقام،نحمياويعساعدةعزراأقحما

بعدوالدنياالدينأموربتتظيمالأ!بريقومالمجمعوحان،الميلادقبل041سنةلخوعضوا

بعملهالمجلسواستمر،التوراةأسفاروترتيبنتظيم!مهمبدورقامأنه!ما،السبيانتهاء

الميلاد،قبلا4لأسنةبعدفيماالسنهدرينتشحيلتمحيت،الميلادقبل235سنةحتى

للشع!،والاجتماعيةالدينيةالقيادةبدورالسنهدرينقاموقد،للميلاد07سنةحتىواستمر

أنهالسنهدرلنقبلمناعتبارءوتم،مرلم(ابن)عيع!ئالمسيحالسيدبمحاحمةقامالذيوهو

المسيح،لتاهـلخالمسيحيالتصورحسب،لصلبهبيلاطسإلىتسليمهوتم،الدجالالمسيح

الفريسيينوبعضوالصدوقيين،الأسباطوأعيانالحهفةمنعضوا07منالسنهدرينهـشألف

بعدهيبتهالسنهدريىفقدوقد،والرومانية،اليونانيةالموحلةفيبرزتالتيالمذاهبمنوهما

جاء!ماللميلادم57سنةالرومانقبلمنآُلغيقدو!ان4للميلاد35صنةالقدسخراب

سري4بش!لنشاطاتهبعمارسةاستمرول!نه،يوسيقوساليهوديالمورخلسانعلى

)المجمعيعنييونانيأصلمن!لمةوالسنهدرلن،الزمانتفيرمع،متعددةوأشحالوباْسماء

-،3-

http://www.al-maktabeh.com



حسبسيناءفيتشحلقدسنهدرلنأولأراليهودهـئمَذ،الحنيستبالمبرلةهـلقابلهالعظيهأ

الدينيةاليهودية)الححومةموسىقومتتظيمفيمصاعدتهأجلمنلموسىليوءالربمنطلب

،.والقضائيةوالتتفيذيةالتشرلعية

تأحيددو!-اليهودولمتقد،اليهوديةالديانةمؤسسهوعزرايُقذعاموبشى

مديفةمن-32بعدعلىبالعزلرالمسمىالمومَع!ودفنماتقدعزراأن-دلكعلى

القرنة.

حلكها:ابننحميا

العاصمة!ؤالأولأرتحاثحستاللملكصقايايمملحان،البارزةالسييفصخصياتأحد

مننحميااستطاعوقد،القديمالتارلخفيالخاصةأهميتهالهاوظيفةوهي،ئموشنالفارسية

أرتحشستاعيتهوقد،أورشليمإلىبالعودةأذناالفارسيالملكمنيأخذأنالوظيفةهذهخلال

-)433ليودامقاطمةعلىحا!ما 4 itمنو!مية،عس!رلةحاميةمعهوبعث3(،ق

بالتماونالصورببناءبدأحتىأورشليمالىلخمياوصلأنوما،البناءأعمالأجلمنالأخشاب

بنوجشم،العمونيالمبدوطولياالحورونيسنبلطمنحلذلكعلىاعترضوقد،عزرامع

بعد،صميناهفينتتشرحانتالتيقيدارقبيلةرئيس!انأنهالبعضيمتقدالذيالعرييشهر

)نذريقولالإسعاعيلية!ربالطلمِماتبواديالمسخوطةواديح!رامي2نقشىاحتشافتمآق

)البتراء(،سالعسحانهموالقيدارلون،قيدار(ملكجشمبنقينومنايلاتهابإلى

بدهـلهعرلمههبملةزعممصانأنهأعممدوأنا،السامرةاهلمنحانأنهالبعضهـلعممَد

ومحمِطها.،اورشليم!مفتشرةحانت

البلاد،سحانمناليهودغيربهايتقدمحالطالتيالاعترأصاتهذهمنالرغموعلى

الممارضةقوىولحنالترمممأعماللهَابعفقد،الاعتراضاتهذهمنتخوفاتهمنالرغموعلى

نآ،الفارسيةالسلطةإلىشحوىقدمتأنبعد،الفارسيالقانونخلالومن،استطاعت

حين.إلىاْرتحشس!تاالملكمنباْمرالبناءأعمالتوقف

بينزاوجتشرلعةحصمب،اليهوديالمجشعبتتظيمعزرامعبالتعاوننحمياقامحما

نآبمدالدينيةالشعائراقامةءساهمأنه!ما،الفارسيةالإمبراطوريةوانطمة،اليهوديةالشرلعة

ضوقمنالفارسيةالعاصمةالىلخمياعادسنةعشؤالمتيويعد،اوليبشحلالربييتببناءقام

424سنةأورشليمالىثانيةرجحثم،سنواتلغانيقرالةمناكوقضى،الميلادقبل432سنهَنحو

الميلاد.قبل004!شةلحوماتآنإلىفيهاولقي4ثانيةالأمورتتظيموآعار،الميلادقبل
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استير4

سفرالتوراةج!جاءوقد،هاداساالمسماةاليهوديةللفتاةالفارسيالاسمأستيرهو

الفارسيةالعاصممةشوشنوفي،السييزمانفيإنهتقولالتيقصتهاالسفرولححي،باسمها

وقاد-،وأعيان،أشرافبدعوةالآخيرهذاقامحيث،أحشيورشالملكعهدوقي،نذائه7

المل!ةزوجتهلتحضربرسلهبعثالملكبرأسالخمرةدارتولما،وليدةعلى،مملحته

فقرر،للملكحرجاسبصالذيالأمر،طلبهالملحةفرفضت،جمالاالعالمليىأوثشي(

الفتياتحليجلبأنمستشاروهتصحهمدةبعدثمومن4يطفقهاأنمصششارهنصيحةحسب

يعودوالمالذينمنلموديصمخصهناكوحالت،لهزوجةمئهنليقتقيالمملتفيالجميلات

للملكوفلرمنصبيشنلحانوالذي،مردخاييدعى،اورشليمإلىالبابليالسبيمن

و!ان،ليوديأنهالملكقِبلمنمعروفاي!نولم3(،ق466-)485أحشيورشالفارسي

مردخايبهافدفع،الجمالفاثقةو!انت،ضموشنأستير!ؤاليتيمةعمهابنةرئىقدمردخاي

وأصبحتوذحائهابجمالهاأعجبوالذي،يهوديتهالهيبينأندونأحشيورشالملكالى

الأولى.الفارسيةزوجتهطلَققدحانأنبعد،لهالأولىالؤوجة

)والذيالفارسيالححمأرحانأحديشخل!انالذيهامانبينخلافاتوبسبي

الالامانيسجدالجميع!اق)حثمردخايوبين،(تدمريعرييأصلمنأنهيقال

منضاءلمىاليهوددمبتحليلقرارايصتصدرأنهاماناستطاع،يسجد(لاحانمردخاي

حتىالنهدبلادمنتمتدحانتوالتي،الفارسيةالإمبراطوريةأنحاءفيوجدواآينماعدائهمآ

شهرأوهوعشرالثانيالشهرمنعشرالتالثاليومفي،الصفرىأسيافيهابما،النيلنهر

الفارصي(.التقودمحسبآذار

الملكزوجهامنتاْخذأناستطاعتأحف!يورشللملكايأولىالزوجةأستيرول!ن

القصرجؤجناحهاجؤتمدةهاوليمةالىوهامانهوفعته،تطلبهما!للهاينفذبأنوعدا

منثملأنبمدأحشيورشالملكخرجالوليمةو!،طلبهاهوماستقولوحينها،المل!ي

وعاثلتهانهيدركوحان،الانتقاميةأمشيربنواياهامانعرفولما،الشرفةالىالخمرةشرب

دخلولما(،الوليمةتقام)حيثنومهاغرفةفيإليهايتوسلأخذ،المستهدفينسيصونون

هامانأنالملكفظن،ترجيحالةفيزوجتهصرلرعلىمنحبوهوهامانرأى،الملك

هوماأستيرمنأحشيورشالملكسألولما،ضديداغضباففصب،نفسهاعلىيراودها

منهوأخذت،ليوديةصونهاحقصةعنلهأستيرحصممت،لهاالسابقوعدهحسبطلبها
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عشرالثانيالشهرمنعشرالثالثفيالحراهيةاليهوديناصبثصعبأيدمبتحليلفرمانا

أخذهقد!انالذيالفرمانتمامايعاحصوهو،ح!عهتحتالتيالبلادحلفي6اذار(

قبل.صنهامان

فمموبمن)حثيرونالفارصيللححمتخضحالتيالأظليم!لإلىالقرمانوصلولما

،.عليهموقعاليهودرعبلأنتهودواالأرض

لمولحنهمألفا.وسبعنخمسهمبفضمهمنامملواوالمهودهامالموعودالمومحلاولم

ليومالفرصةبتمديدآحصميورشاس!تقنعأستيرأناستطاعتوقد،،النهبإلىأيدليميمدوا

فيتقع)والتيآنذاكالفارسيةالعاصمةف!وشنوحانت،ومحيطهاشوشنمدينةفيثانٍ

الباقيين،المشرةهامانأبناءعلىللضضاءوذلك(البصرةشوهيعرسمتانأيالآهوازمنطقة

اليهود.بهقامماوهو

يذ!رلاالسفرأقمنالرغمعلى،اليهوديةالرموزمنورمزا،قوميةأستيربطلةتُعَذ

نتاجهوالسفرأنالىسملرهـمذهب،القصةلالكفيلهدورآيوجودأو،مطلقاالربامممفيه

الملكزوجةبْنيششهدالذيدرايفروحذلك،لنولدحهبالنسبةالأمر!ذلك4عحضخيال

ول!ن،ولخميا،عزرامعمتزامنةأستير!انتأق!ما،أمستر!هاسمهاحانأحشيورش

عزراسفريأحداثمعمتزامنة!انتأستير،سفرأحداثآنعلىيدلالسفرين!ؤشيءلا

ولخميا.

السفر،كاتبهومردخايأنإلىالتوراتيينبعضفيذهبالسفر!تابةزمنأما

إلىحتابتهيعيدونالباحثينأغلبيةلحن،الميلادقبل4.ْسنةإلى!تابتهيعيدونلعضهم

الميلاد.قبلالأولالقرنمحيط

البطل:وأسطورةأستيؤ

مننمطهياستير،بطلتهقصةأنيوضحذهنيجهدود!نأستير،سفرقراءةإن

البطلي!ونأنهـلدل،ولحن،الأصليةالنعوذجيةرموزهابحلالبطلأسطورةأنماط

أبو!اذحرعلىالسفريأت!،فاستيريتيمة،انثىهنانجدها،شائحهوحما،ذحرا

مجهولفهو،لمردخايبالنسبةالأمرو!ذلك،بترليتهامردخايعمهاابنت!فلوقد،مطلقا

،مردخاي!انهل؟،عازبأممتزوج؟،هوهل،أسثلةعدةبهوتحيط،احتماعيااليولة

واحد؟ليتفيوحيدينوأصتيويعيشان

تترلى(المسيح-أوديب-موسى-)شاروكينالأبطالقصصح!لفهيوبذلك

غيرعاثلتها.أصشيوعندالبطلة
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قصرفيمل!ةالى،يتيعةفتاةمنتتحولمفاحئوباثم!ل،وبمصادفةوأستير،

بنتقلالذيالبطلأسطورة!أيضالخدهماوهذا4حاملشيهبشحلالقديمالعالميححم

.أخرىحياةالى،حياةمن

جلدتها!أبناءبحياةتوديآنشأنهامن!انمؤامرةتحيطآناستطاعتالقصرو!

قوصه،ينقذحيث،النموذجياليطلبهيقومالذيالأهمالدوروهو،تواجدهماماحنحل

لم.قومبارمزاهـلصبح

أشتير،البابليةللإلهةفارسيلقظهيقأصتير،،الأسطورةأبطاللأسماءبالنسبةآما

ب!و!تعنيوهي،(أفروديت،فينوس،عناةعشتر،،عشتاروت)عشتار،أشتار،أو

التيالشجرةوهي،الخضرةدائعةالآسشجرةفيعني،هداساالعبرياسمهاأما،الزهرة

الأعيادفيالقبورشواهدعلىتضعال!ثمامبلادزالتوما،القديمالشرقعشتارفيللآلهةترمز

لمالميتأحبابلاْن4الآسشجرةأغصاناليهودعندالمظالوعيد،والفطر(،أالأضحى

الخصب،أساطيرمنأسطورةإلىتعودقديمةعادةوهي،دائعاذحراهيقيمونوهمينسوء،

بعلحبيمهاباسترجاععشتارتقوم!عا،النسيانقبورمنباسترجاعهالميتأحبابيقومحيث

.الأمواتلينمن

البوهـلملعيدبالنسبةاما،عشتارحبيبلمردوخعبريلفظفهو،لمردخايبالنصبةأما

الخصب،ديانةفياليابليالوليععيدسوىهوفماآستير،ذحرىاليهوديحييفيهالذي

فرلزر.جيمسإليهيذهبماحسبالحياةإلىمردوخاحمهبعودةفيهيحمفلونحانواوالذي

شاروحينالأ!اديالملكلأسطورةالأنتويالأموميالتصريفآستيرهيوأصصطورة

ولمإلهحاهنةآمي!انت.آناهوأخادملكالقوياسكأشاروحين3(ق2371-2316)

أمي.المراتضفهعلىتقعالتيأوزوبرانوهيمدينتي.الجبالفيعميسحنآبي.عرفأ

بالإسفلتبابهاغلقتالقصبمنصفدموقجؤووضعتنيسراوولدتنيبيحعلتالحاهنة

جعلتيالبستانيأحيانمشلني.ألذي(أالفلاحالساقيأحيإلىحعلنيالذيالنهربورمتني

سدتعشتار.آحبتنيبستانيا!نتعندما.بستانهجعلنيالساقيآحيورياني.ولده

الجبالصعدتلرونزية.بلطاتبواسطةقولةجبالاخرلتالسوداء.الر!وسذويوححمت

قامتلقد،دلموق..(يديفتحت.مراتثلاثالبحربلادحاصرت.السفلىالجبال!عبرتالعليا

نآاصتطاعثم،حيشلمدينةالمليالقصرإلىوأدخلتهشارو!ينبمصاعدةعشتارالآلة

وحى،الملوكملكشاروحينآصبح!آخيرا،!مشمنالقرييةأحدمدينةعلىيححم

ثقرييا.القديمالعالم!لعلى
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حملوالذي،والأهل،الاسممجهولالطفللخدشاروحينالملكاسطورةفيوهحذا

جهودهخلالومن،عشتاروبمساعدة،المظيم()الملكشارو!ينالرمزيالاسملاحقا

العالم.علىشعبهيسيدوأن،الملوكملكيصيحأقاستطاع،الفذةالضخصية

والتي،والأهلالاس!ا،مجهولةالطفلةآستيرفنجداستير،الملحةأسطورة!أما

ومن4)مردوخ(مردخايوبعساعدةعشتار(،أو)أستير؟الرمزيالاسملاحقاحملت

فناءمنشعبهاتتقذأنواستطاعت،الملحاتملحةاصبحت،الاَسرةشخصيتهاخلال

محتم-

الظواهر،بعضلتمليلالأسطورةعلىاعتمدتقد،ذ!رنا!مااليهوديةإن

ألماءالعبريةاحتبستها-الجماعاتقدحانتالتيالدينيةوالشعائروالطقوس،والعادات

4والمناسبات،الآعيادتلكتعيدوحي،القديمالآدنىالشرقأقاليمفي!تتقلها،تجوالها

تبرلرية،أساطيربتدبيجقامتفقد،الخاصوتراثها،تاريخهاإلى،الآسماءوبعض،والمدن

فياليهودمرحزلةوعلى4اليهوديةأصالةعلىخلالهامنوتآ!د(وتوطد،صلتأ،تمليلية

التاردخ.

والأتوتية،ال!نعانيةالبعليةالدلِانةاعتتقتقدالمبرلةالجماعاتبعضو!انت

بأعيادهماحتفالاتهمعلىالجماعاتتلكأبقتوقد،منهمقسمتهودوالذين،المصرلة

بينيعيشوذحانواالتىِالشعوبمنالأعيادبعضاقتبسوا!ما،والأتونية،البعلية

البعليةالدياناتفيالرليع)عيدالفورلموعيد،المظالعيدالأعيادهذهومن،ظهرانيهم

الموتعلىالحياةلانتصار!رمز،مهمادوراالآسفيهايلمبالتيأسمائها(اختلافعلى

الملكبلدان!لفياليهودجحيعإلىرسائل!أرسلالآمورهذهمردخاي،و!تب

آذارشهرمنعشرالرابعاليومفييعيدواأنعليهمليوجبوالبميدينالقرلبينأحشيورش

اعدائهممناليهودفيهااستراحالتيالأيامحسبسنةحلفيمنهعشرالخامسواليوم

،وفرحشربآيامليجعلوهاطيبإلىنوحومنفرحإلىحرنمنعندهمتحولالذيوالفمهر

حانويينماآذأر،منعضرالثالثاليومففي،اليهودعندالفوريمعيدوهو،9أستير

أسممربإباد-وبواسطة،ال!وموبنفس،المهودمام،أعدائهملدعلىالمهودلبادأنلجب

.ءالأعداهؤلا-

)البعل(حبيبهاتعيدأنتصتطيحالتيوعشتاربعللاْسطورءأستيرتهولداَاسطورةوتممر

ماوهذا،عناصرهابحلراهديةأسطورةأستيرميأسطورةأنأي،الحياةالىالموتمن

بحلاصلامتمئلاحانلألهأستير،سفرفييهوهاليهوديالرباسمذ!رورودعدميفسر
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مناسممَراضهاتمفمَدوحيحتها،سرليتهاأما،ومردوخ()عصمتار،ومردخايأستير،من

)سرجوزكأ.الأحاديشاروحينالملكأسطورة

حجي:

مححانهلتوضحإضاؤأييوجدولا،الصبيمنالمودةمرحلةقيحجيالنبيعاش

قبل020سنةمحيطفيدورءويرز4حنعانبلادفيبقواالذينمنالخدرأنهأم،السبي

الثاني،لحصلاوبناء،ال!اهنليوصادقينهـصوشع،ليوذاواليزريابلعاصروقد،الميلاد

وقد،شاحباوالسياسيالدينيدورهماو!ان،ز!رلاالنبىحجيالنبيجانبالىو!ان

البناء،أعمالاعارضواالدينضدووقف،البيتبناءاًنصارجانبإلىحجيووقفوأيدناصر

الذيالشعبحريةوسيفك،الخيروالبرحةلمصيجلبالذيهوالبيتبناءبأنالشعبووعد

علىمل!اليحونلهالبيتيينىانقبليآتيلنالمسصيحآن!ماءالحالسوءمنيعاني!ان

وأنا،الرباختارهالذيالمسيحهوزريابلاعتبارإلىحجيسفرفيإشاراتأتتوقد،لمالما

قاموالذي،الأرضعلىالربممثلالفارس!االملكالىذلكيشيرفي!انحجياناعتقد

أورشليم.علىوالياليحوقزريابلباختيار

زكرلا:

ز!رياوقفوقد،السنواتنفصفي!لاهماوتتبأ،حجيالنبيزحرلاالنبيزامن

الوقتفيالرببيتبناءضرورةحولداثرا!انالذيالجدلفيوصوشعزربابلجانبإلى

التضامنعلىالشعبحرضز!رلاأن!ما،فمديدفقرحالةمنالفمعبفيهيعانيالذي

نآعلىيرحد،الحهنةالأنبياءمح!ل،و!ان،الص!بيمنالعائدينمعالاجتماعي

تاجصناعةوراءحانلذلك،سياسيةمدنيةلا!هنوتيةديتيةمملحةهيإسرائملمملحة

علىوضعهبدل،الحاهنل!وفمعرأسعلىوضعهجانبإلىحانوقد،بابلفيالذهبمن

زربابلاتخاذفيأخرىعواملمعتثماركالذيالأمر،المدنيةالصلطةصاحبزريابلرأس

علىالملحيالنسلحضورانتهىوبذلكذصرء،اختفىهناكحيثبابلالىبالمودةقرارا

السيطرةتالحفةموقفمنقوىماوهذا،المسيحالسيدجيءحتىالسياسيةالصاحة

.اليهوديالشعبعلى

عنوضوحاأحثربصورةحديثهخلالمنفبرزتالدينيةزحرلاإضافاتآما

إلىالربرص!اثلوييلفون،والأرضالسماءبينيَصلوناويتتقلونالذين6الربملائ!ة
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المسيحبمجيءنتبأ،المرحلةتلكأنبياء!ل،!ما،والرسلالآنبياءطرشعنالناس

الأممتلكهـلحاربالرلبا"فيخرجالتفصملمنبشيءالربيومعنتحدثأنه!عاالمنتظر،

قدامالذيالزشونجبلعلىاليومذلكًفيقدماهوتقف.القتاليومحرلهيومفي!ما

جداعظيماوادياالفربونحوالش!رقنحووسطهعنالزشونجبلفينشقالشرقمنأورفمليم

جواءلأقجبالىجواءتوتهريون.الجنوبتحوونصفهالشمالنحوالجبلنصفهـلنممل

الربهـلأتييهوذاملكعزياأيامفيالزلزلةمنهربتم!ماوتهريوقآصلإلىيصلالجبال

ممكالقديسينوجميعإليم

ممروفواحدلومهـلهحونتممبض.الدرارىتور.ل!وقلاأثهالمومذلكءهـل!ون

صاهاأناليومذلكجؤولحوننور.يحونالمساءوقتفيأنهيحدثبلليلولانهارلا.للرب

الربول!ون..الغربيالبحرالىونصفهاالشرقيالبحرإلىنصفهاأورشليممنتخرجحية

.4iزكرلاالآرض،حلعلىصلحا

عوبيديا:

،التوراةأسفارصغرآمنوسفرءالصغار،الأنبياءمنحانعوبيدياأنمنالرغمعلى

عوييديا،تزمينحول،حئيرااختلفواالباحثينأنإلى،فقطواحدإصحاحمنيتألففهو

إلىيعوثون،محرهـلنعدةقبلمنتدهـلنهتميبدوماعلىوالذيالسفو،!تابةتزمينوحول

محأنهحما،المسبيينعودةمنالأخيرةالمراحلعاصرقدعوييدياوحان،متعاقبةأزمان

إلىيمودواأنبدلالذيناليائسينالمائدينآيديعلىيشدأنحاول،يوثيلئهالمعاصرالنبي

هيالمماناةهذءأنيرىوحان،الثعالبتسحنهاالتيالخرائبوجدوا،المفقودفردوسهم

لأنهالأدومتوبيخههوعولحيدياسفر!ؤماأبوزولحن،القادمالربيوملمج!+ضروهـلة

بنيمنالجيشهذا"وسبيلالدمارلهاتتبأحما،بسقوطهاوشمتت،يهوذاعلىتحبرت

يرثونصقاردجؤالذينأورشليموصيي.صرفةإلىال!نعانيينمنهمالذينيرثونإسرائيل

عوييديا.،الجنوبمدن

ملاخي8

وحسب،السبيبعدمافترةفي،التوراةالأخيرفيالسفرصاحبهملاخيظهر

فيالأنبياء!حل،دورهوحانمباشؤأورشليمإلىلخمياعودةبعدبرزفضدالبعض

ملاخيأنهـلبدو،الحهنوتيالححمودعماسناديتمدىولا،ثانولاشاحبا،المرحلةتلك
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الرببيتإلىوالمطاياالزحاة(1العشوردفععلىاليهوديحزضوحان،لاوياحان

يتوسلحتىأو،يسألأنهلو!ماملاخيسفرفيالربوبدا،عليهمالربيفرجهاحي

!انصأنبعد،بحموههوال!رهدبالمرغمبخلالمنهـلطاليهم،العطالاالشمبمن

تدفعحانتبل،اورشليمفيالربخزينهَلىإتدفعلا)إسرالْيل(السامرةمنطقة

الخزينهادالمشورجميع"هاتواالحنعانيةالمعابدإلىوالهاتوالمطاياالضرائب

عليحموأفيضالسموات!وىلحمأفتحلا!فتإنوجربوني..طعامبيتيفيلي!ون

.3ملاخي،بر!ة
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والثواب..العقابعقمِدة

أليهوديةكلألتاردخونهاية،والمسيح

حاولوقد،ووجودهحياتهعلىخطرايش!لبهيحيطما!لأقالإنسانوحدلقد

استطاعوقد،والتوهمالوهمبابمنذلكحانلوحتىمخاوفهلتهدثةوسيلةيجدأنالإنسان

حينا،بقتلهافقام،اليرلةححيواناتمدر!ةعينيةأشياءإلىتعودالتيالمخاو!معالتعامل

يستطعلملأشياءبالنسبةمختلفا!انالأمرولحنآخر،حيناوتجنبها،حيناعنهاوالاختباء

تتعلقالتيتلكيخاصة،وغيرهاوالبرا!ينوالزلازلوالرعودالبروقمثلجيداقشخيصها

القيامأو،تقليدهاخلالمنفيهايؤثرأنأو،عليهايسيطرآنالبداية!حاولوقد،بالصمماء

والبعض،السحرلة()المرحلةالدينيةكبلماالمرحلة!هي،معا!صمةآو،محاحاةبأعمال

تلكالتأثيرعلى!يفشل!اقما!ثيراأنهالإنسانأدركولما،الدينيةالأولىالمرحلةونهايُعَدٌ

أنسنتهاخلالمنبثشخيصهايقومذلكآجلمنوحان،معهايتفاوضألىحاولفقد،القوى

الإنسانقامثمومن4الإرواحيةالمرحلةأوبالديانةدعيماوهو،تمفيلهاأووترميزهاوتشييئها

فقدالاتفاقلذلك!نتيجة،اتفاقإلىمعهاووصل)الآلهة(الرهيبةالقوىتلكمعبالتفاوض

القوىلتلكً-وطقوسشعائرعدةخلالمن-والخضوعالطاعةيقدمأنالإنص!انعلىفرض

الطعاملهايقدمانأيضاعليه!ما،غضبهاهـشجنب،رضاهاعلىيحوز!يبالآلهةالمتمثلهَ

طوفاناتقيبإغراقهتقوم!يماألتيالقوىتلبامنغضبمحطفسي!ونوالا،والشراب

البرا!ين.تدفنهاو،الزلازلتيتلعهريماأو،عظيعة

المفاهيمبمضلديهوتتبلور،تتشىبدأتهللإنسانالاجتماعيةالبنيةتطورتوعندما

وسلوحيات،،قيممجموعةأفرزتوالتي،العليا()الأناوالضمير،الوجدانمثلالأخلاقية

هوماوبين،والمنبوذ،المحمودوبين،والرذيلة،المضيلةبينوميرت،حددتاجتماعيةونظم

ولحاقظ،،تحددزعامةأوممادةإفرازإلىدعاالذىالآمروهو،ممنوعهووما،مسموح

وتتضِذها،الاجتماعمةالشرلمةلطبمقعنالمسؤولةوهي،المممتلكعلى،مباشوةوبطرلمة

يمحنهلاالآرض!الحاضرالصيدأوالزعيمأنوبما،والثوابالعقابقوانينخلالمن

ال!ورهذالج!اشركفقد4فعلهينوونماوضبطومعرمة،تصرفاتهمومعرفة،الجميعمراقبة
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ويشحلالبممعيراكبأنيمحنهارتقاعهمنوالذي،السماء!الذيالغائبالسيدأيضا

حدوثه،قبلسيحدثمايعرفوانهبل،فعلهالإنص!انينويمايمرفأقويمحنهبل،دمَيق

!ؤمباشربش!لوالثوابالعقابشريعةتتفيذالمجتععأوالقبيلةزعيمإلىأو!لوبينما

الخاصة،وبطرلقته،تلدًالشريمةينفذأنالسماءفيالذيالسيدإلىأو!لفقد،الزمحان

هذافيوتبلورت،المحشقبلجؤسيجيءمايومفيمباشرغيربش!لأو،مباشربشحل

يومومفهوم،الأمواتوعالم،الأحياءعالمأو،الأخرىوالحياة،الدنياالحياةمفاهيمالسياق

والنار.والجنةهالمَيامة

همأوتُعَذ،خرىوأ،حضارةبينوالثواب،العقابتصوراتجؤتبايناتهناكو!اق

ثعَدَوالمى،المصرلةالحضارةهيوالئوابالععابهـلوم،الأمواتعالمعالج!المىالحضارا-

الحضارةاهتمامبقدربالموتاهتمتحضارةمنهناكوليس4بامتيازالاْمواتحضارةيحق

المصرلون،!انحمث،المو!مفهومحولمعممدا!سوىلمس!المصولهقالدلاثه،المصرله

بحسابالإلهيقومسوففيهالذياليوموهو،القيامةييوميؤمنون،تارلحهمبدايةومنذ

يدعوماوهو،قلبهوطهارةنواياهوعلىبل،فحمسبالدنياالحياةقيآفعالهعلىلاالإنسان

الشيطانعلىوالانتصارالشر،عنوالابتعاد،الدنمِاالحياةفينبيلةأخلاقياتلتبنيالإنسان

حانالذيسيتالإلهيصالهحانوالذي،الزمندلكفي!اضحةملامحذاي!نلمالذي

الفوضى،سيدوحان،التمساحوأحياناالخنزلر،وأحيانا،ايأفعىوأحيانا،بالحمارلهيرمز

تمئلأولوهو،للشرحصرلارمزايمثللال!غهشريرا!انوان،وهو،النطام!افساد

لمالأخرىالمصرلةالمقائددونمنالأتونيةالعقيدةولحن،الدينيالتا!لخ!للشيطانلدائي

.الأمواتبعالمحثيراتهتم

وتحديد،الأمواتلعالماهقمامايولوالمالذينالشعوبمنفحانواالسومرلونأما

التيالأتوتيةللديانةبالنصبةالأمرحذلك،مجهولأسودعالمعنعبارةتصوروهفقد،معالمه

الأخرولة.التصوراللههضتت

عنورثتهاثقاقيةدينيةتصوراتالعميقةطبقاتهاجؤتحويولآنها،اليهوديةفيأما

عنتصوراتهاحانتفقد،الأتونيةالمقيدةمناحتصمبتهاثقافيةدينيةوتصورات،السومرلين

حينالإتسانف!نالتوراتيالتقليدياليهوديالديتيالتصوروحسب،غامضةالأمواتعالم

وهذا،ثابتةملامحأيلهيوجدلاالذي)الياهـلة(المجهولالظلماتلمعاإلىيذهبيموت

منللفرابةيدعوالأمروهذا،أيضاليوهللرببل،فحسبلليهودبالنسبةمجهولاليسالعالم

حرالاالموتمصالةفيالبحثاليهوديالمهتقديحاولولم،تارلخيةصمماهـلةديانةئغذعقيدة
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حانتأنبمد،الزرادفمتيةبالعقيدةمتأثراالبابليالسبيمرحلة!بدأها،متآخؤمراحل

)الحياةماهيةعنبحئهاجؤ!بيراتطورياشوطاأمضتقدالشرقيةوالمعتقداتالأديان!لى

الروحبعالمحثيراليهتمينلمماديديناليهوديالدينأقالىذلدولعود،الآخر!أ

الذياليهوديفإنولذلكروحعاَهلازمحانيأمادياَحسيأحاناهتصامهفجل،الميتافيقلقي

ولذلكالآخر،المالمفيالمساعلةموضعفييحونلن،الأراضيالعقابمنيفلتأناستطاع

يومممهوملنيابالدنياالحياةتآثاممناقترفوهماعلىيحاسبوالنالآوائلالأباءفإن

اللاهوتي.الحساب

وتقع،الدنطالحياةأعمالمنهماوالثوابالعقابأقإلىالتوراتيةاليهوديةوتذهب

يعملأقالإنسانعلى،اليهوديالتصوروحسب،التارلخوداخلبل،الزمحانيالفضاءضمن

صاحبيحونوحي،هاتئةيحياةيتعموحي،الأرضعلىأيامهتطول!يأخلاقيهوما

مثالوخير،أوانهقبلويموت،الأمراضعليهوتحل،ققيرايعيشفمموفوإلا،وجاه،مال

،أيوبسضربهجاءماالىإضافة،الجامعةسفرهواليهوديةالعقمِدةووجوديةعدميةعلى

هلك"ليتهفيهجاءوالذي،أيوبلسفرلقاشيسياقفيالموضوعهذااستعرضتقدو!نت

اللهبهيَفتَنِلاظلاما.اليومذلكليحنبرجلحبلقدقالالذيوالليلفيهولدتالذياليوم

حاسفاتلترعبه.سحابعليهليحل.الموتوظلالظلامليمل!هنهار.عليهيشرقولافوقمن

الشهورعددفييدخلنولاالسنةأيامبينيفرحولاالدجىفليمسحهالليلذلكأماالنهار.

التنينلايقاظالمستعدوناليوملاعنوليعلنه.هتاففيهيسمعلاعاقراليحنالليلذلكهوذا

أميبطنأبوابيغلقلملأنه.الصبحهدبيرولاي!نولاالنورلينتظرءعشائهلجوملتظلم

.الروحأسلململمالبطنمنخدجتعندما.الوحممنأمتلَخيمَعشِي.عنالشقاوةيسترولم

حنتحينئذمماحنا.مضطجعاحنتقدلأنيئآرضع.حتىالثديويمَالر!بأعانمتيلماذا

-3أيوب000،لأنفسهمأهرامابنواالذينالأرضومشيريملوئامعمسترلحانمت

وآختياميأنتوللدودأبيللقبرأنتوقلضفرا!ميمهدتالظلاموفيليبيتا"الهاهـلة

17.أيوب،الترابحؤمعاترتاحاذالهاهـلةمفاليقالىتهبطيعاينها.من.آمالياذافأين

فيوذريتهممعهمأمامهمقائمنجسلهمقوةهـشجبروننعمهـلشيخونالأئمرأرتحيا"لماذا

لحظةبالخيرءايامهميقضونالفه..عصاعلمهموليسالخوفمنآمنةييوتهم.أعيتهم

22.أيوب5،التمسناإننئتفعوماذانعبدءحتىالقديرهومن..الهاويةإلىليبطون

أصلهاالأرض!مدمولوخراعيبها.لعدمولاأيضاتخلفقطعتانرجاء.للشجرة"لأن

فيموتالرجلأماحالغرس.فروعاوتتبتتفرخالماءرائحةفمنجذعها.الترابفيومات
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والإنسانويجفدنشفوالنهراليحؤمنالمياهتتفدمدهو.لنفْالروحلسلمالإنسانوييلى.

.أيوب.،يقومولايضجع

لحللآنوالشورلرالصديقيديناللهقلبيفيأقلتفيهجاءفقد،الجامعةسفر!ما2

صماأنهلير!ميمتحنهمالفهإنالبشرأمو!جهةمنقلييفيقلت.هناكوقتاعملول!لأمر

هذاموتلم.واحدةوحادثةللبهمةيحدثالبشرلبنييحدثمالأنهلاهحذاالبهيمة

يذهب.باطلحليهمالأنالبهيمةعلىمؤيةللإنسانفليسلل!لواحدةونم!مةذاكحموت

روحيعلممنحلاهما.يعودالترابوالىالترابمنحلاهماحانواحد.محانإلىحلاهما

أنهفرأيت.الأرضالىآسفلإلىتتزلهيهلالبهيمةوروحفوقإلىتصعدهيهلالبشربني

سيحوقماليرىبهيأتيمنيأنه.نصيبهذلكلأنبأعمالهالإنسانيفرحأنمنخيرلاشيء

.3جامعة.،بمده

الزمحانءيقعانفيزيائيانعالماقوالنعيمالجحيمأناليهودتخيلفقدهناومن

التيالجنةأما،أورشليممدينةمنبالقربهنومواديفيالجحيمتخيلواانهمبل،المادي

أما،!نعانبلادفيفتقع،التاهـلخوداخل،الزمانآخرفيفيهايعيشواأناليهوديحلم

فيهايعيشحانالتيالجمةأي،التارلخبدالِةقبلأو،بدايةجنةاو،الماضيلجنةبالنسبة

انهاأي،(والفراتودجلةوجيحود،،أفيشونالأربعالأنهارمنابععندفتقععدن()جنةآدم

نصففي،السوصلةالجنةمع،التوصيفحيثمن،تتطابقوهيى،الآناضولشمالتقع

جاء:سومري

ضبع.ولاعقربولاحيةهناكيحنلم،الاُيامتلكفي

ذثب.ولامسعور!لبولأأسدهتاكي!نلم

رعب.ولاخوفهناكي!نلم

منافس.للإنساني!نلم

المضرق،أرضشويور،بلادحانتالأيامتلكء

المدل.وفمرائعالوفرةأرض

الملحية.الشرائعرضأ،الواحداللسانذات،الجنوبأرضوسومر،

حاجته.حلف!هايجدالتيالأرضاالشمالارضوآوري

والآمان.الدعةأرض،الغربأرضومارتو،

،تامانسجامفييعيشأجمعالعالمدحان

إنليل(الإلهبحمدالحليممبحواحدوبلسان
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ألمحرلن:جزلرةفيتقحأنهايع!مَدوالتي،دلو!لجمةآخرتوصيفوفي

الأسودالفرابيتعقلادلمونأفي

يصوخولايصيحلاوطيرالعتيدو

يفترسلاالأسد

الحمليخطفلاوالذئب

الجدييلتهمالذيالمتوحاثىالحلبيعرفلم

الغلةتدمرالتيالحوارثيعرفواولم

الأرملةقوجدلم

يسقطلاالاعاليوالطيرمن

رأسهاتحنيلاوالحمامة

مرلقةعينييقولأحدمنما

صداعرأسيفييقولعصدوعولا

عجوزأناتقوللادلمونعجوز

السنفيطاعنأتايقوللا!شيخها

تفتسلأنإلىبحاجةليستالعذراء

المدينة!الرائقالماءل!درولا

بالموتيتفوهلاالموتنهريعبرمن

حولهيلمورونلاالنائحونوال!هنة

بالرلاءلعوللاالمئشد

(يندب!لايتوحلاالمدينةطرفو!

!أخوالعالمأليهاسيصلالتياليهوديةللجنةالتوراتيالتوصيفمحيتماثلالتوصيفوهذا

والعجلالجديمعالفعرهـلرلضالخروفععالدغب"بشحنسوفالتيالميعادأرضهيأي،الرمان

والأسدمماأولاثهـماتر!ضترعيان!واللبةوالبقرةصغيريسوقها.وصبيمعاوالمسعنوالشبل

يسو!ونلاالاْفعوان.حجرعلىيدهالفطيمولمدالصلسربعلىالرضيعهـللعبتبنا-حالبقريأ!ل

وي!ونالبحرالمياهتغطي!ماالوبمعرفةمنتعتلئالأرضلأنقدسميجبلحلجؤيفسدونولا

32،إشعيا،مجدامحلهولحوقالأممتطلباياءللشحوبرايةالقائميسىصلأأنأليومذلكفي

وابالجنةليسهوأي،التاهـلخداخلمصانهوالمحانهذاأنذ!ره!الجدير

فيحانماحمسبنفسهابجغرافيتهالم!انهوبل6المثيولوجيبمعناهالمفقودالفرثوس
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،المفقودالفردوسعنيحتلفوهو،تحديدا!نعانأرضقي،هنا()المحاقe,1أي،الماضي

التيهياليهوديةالجنةوهذه،(الزمانغابرفيهنال!!انت)التيالسومرلةدلمونأرضأو

المئطلقاتتُعَذالتيالتوراةبحتابةاليهودقامأجلهامنوالتي،البهوديةصحور!انت

حنعاق.ببلادالتارلخيةالمهوديةللادعاءاتالإيديولوجية

الاحتياجاتيعضيطبية،المققودالقرثوسوعقيدة،والثوابالعمابعقيدةقامتلقد

أخرى،تصوراتإلى)ضافة،ساهمتاًنهاحما،الاجتماعيتطورهسياقا!للإنسانالروحية

الوجوديةالآسئلةمنالحثيروتلد،تتولد!انتالتي،والمخاوف،اليواجسحصتسحينفي

نأتستطيع،مقنعةإجاباتلهايجدأنالإنسانيستطعلم،بساطتهامنالرغمعلى،والتي

الأبد؟إلىشحوءتدفن

يأتي؟اينمن
؟يموتلماذا

يذهب؟أينوالى
ثانيه؟الرجوعلهيمحنوهل

وأ،الحيواناتالىموتهأرجعقدوللتاهـلخ،للزماقوعيهبدايةفيالإنصمانحارماوإذا

نهايتهفيسبباحانتالتي،المشخصةالأخرىالعواملمنسواهاوما،الطو!الاتأو،النار

يف!رجعلهالذيالأمر،الطبيعيموتهإرجاع!احتارلحنهالبقاء،صراعسياقضمن

القوىهذءتشخيصفييبحثالإنسانوراح،موتهعنمسوولةغيرمشخصةخفيةقوىبوجود

أنهاافترضالتيالقوىهذهمعالتفاوضحاولفغد،يصارعهاأنيستطيعلاولأنه،الخفية

كنهصلهتحشفأنقشألم)الاَلعة(القوىولن،الغموضىمرحرالسماء!ؤتس!ن

الإنسانيقبلآنعلىالاتفاقتم،طوللةومفاوضاتوجهدلأيويعد،الخلودسروعن،الموت

عالممنالإنسانباسترجاعالألةمنومكلودمقابل6فيهالسقوطالايمحنلاحمنحدرالموت

يوسدهم!فحانموتاء،بدفنل!تمالإنسانبدأحهاومن،ولحنهالخلودعالمإلىالموت

الحاجياتبعضالمدافنجؤيضعحان!ما،تصوريةمقاصدذات،رمزيةيطرلعَةالتراب

ييض!يالأمواتبتحنيطأيضاقام!ما،الآخرىحياتهءصميحتاجهاالميتأنافترضالتي

(.القيامة)يومبهاسيقومالتيبهيئتهمحتفضاالحسد

والمحان،،الرمانعمثىيدوكبدأ،موتهلحقيقةالإنسانإدراكويسبب،أخرىجهةومن

دائرلا،شحلاللزمانأنفاخشف،طوللةخبرةبعدالزمالىالىالإنساقنظروقد،وتغيرهما

عنينتجاللنينالتاريخمفهوميدركبدآولالتالي،الزمانمرو!يتغيرمعالمحانوان،متحررا
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أيضا،التحرا!صفةأيضافللتاهـلخ،دورلةصفةد5الزمانأنويما،بالمحانالزماناقتران

،متمددةحيثعاتتحصهبل،للزمانبالنسبةهو!مالوريامي!انيحاتحراراليصولحنه

الااسئتياطهيعحنلاالتحراروهذا،مظهرهخلالمنلا،جوهرهخلالمنيحونوتحراره

دهم،وأنظممهوموانمنهللمارلخالوعىمنعالمهيحالةلمتازونالذمنالأشخاصبعضمبلمن

بعلاقتهممنوطةبالمستقبلمعرفتهموحانت،سبقفيماوالأنبياء،بالحفةيدعوقحانواالذين

الزمان،ثورأتنعرفنحنحماالتارلخلوراتيمرفونوحدهمالذين،بالآلهة

التارلخ،جوهرالإنعمانتصوره!ذا،جديدةبدايةنهايةول!ل،نهايةبدايةلحل

حانو)رفهو،القادمالموتمنومخاوفه،قلقهيعالعاقثقافياالإنساقحاولوهحذا

تهايةبوجوداعتقدفقد،للجماعةبالنسبةايأمروحذلك،ثانيةمميبعثفإنه،حفردسيموت

وهذا،سيج!ءالمسممَبلترجلاأنتصوروقد،الجماعةاندثارمنبدولا،الجمعيللتارلخ

الأولللأبالمصتقبلمرآة!ؤاتمحاسهوأو،الأوائلالأباءأحدمعتتاصحالةهوالرجل

هامشعلىمن،بجمعالمخلصهذاوسيقوم،الماضيفيالجماعةأسسقد!انالذي

منهـلرجمهم،التاريخصرحزليتبوعواهـلقودهم،الجماعةمنوتفحك،تشتتما،التارلخ

والأديان،الحضاواتذهبتوقدالحاضر،فيماضيهمتش!يلهـلميدالحضور،الىالفياب

للمخلص-تخيئهاوفي،للتاريخمقاريتهافي،شتىمذاهب

وليس،الزمنعلىالدينيةتصوراتهاتبنىوالتي،اللاتارلخيةالبعليةالخصبفمعتقدات

وننطلق،ثانيةسننهض،الخرلففيالسنويمواتهابعد،الأرضأنلىإتذهب،التارلخعلى

الممحيقةالطلماتفييقحالذي،السفليالأمواتعالممنبعلالإلهانبعاثبعدالحياةفيها

الهمعالخاسرصراعهبعدالأمواتعالمالىثانيةسيعودوالذيالآحياء،عالمالى،للارض

المعتقداتأحثرحالومذا،سنويبشصلوسيتحرر،الصراعهذاسيصشمووهحذا،الموت

الدياناتأما،التارلخعنوأوليابسيطاتصورها!انوالتي،القديمالأدنىؤلشرقءالقديمة

فمد،الدورىالزمانعلىلا،المارلخعلىالدلنمهلصورامهابن!ال!يأى،الماهـلخ!هال!يى

الأديانقَمتمتفقدعامولشحل،التاهـلخعن،ومحتملة،معقدةتصوراتلدليا!ان

مراحل:عدةإلىالتاهـلخ،تعددهاعلى،ال!بى

ولأ،زمانلاحيثالوجوديقبلماالسحونيالطورأو،السرمديةالمرحلةوهياكأولىالمرحلة

فقط.المطلقالإلهسوىهناكليس،محان

خلقفيهاجرىالتيالمرحلةوهي)الزمحانية(الحوزموغونيةالمرحلةهيالتانيةوالمرحلة

خلقالذبد(ئمومن،الشيطانومنهم،الملائحةهماللهخلقماأولو!ان،الوجود
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خلقالثالثاليومو!،السماءخلقالثانياليومو!،التورالأولاليومفيفخلق،الوجود

وحيواناتالطيورخلقالخامساليوموفي،والنجومالحواحبخلقالرابعاليوموفي،الأرض

بصببالجنةمنبطردهقامالذيوالإنصانالبر،حيواناتخلقالسادساليومو!ؤالبحر،

الإلية.الآوامرعصيانه

)التارلخ(.والننظيمالأصولمرحلةفهيالثالثةالمرحلةأما

)السرمدية(،الدورةبدايةإلىثانيةالمودةولالتالي،ايأبديةالمرحلةفهيالرابعةالمرحلةأما

الوجوديهَ.ال!ونيةالزمنيةالدورةهـاغلاق

عبريصرالتارلخآنتتصمورفالزارادفشية،حدةعلىديانة!لتصورحسبالتارلخأما

مراحل:ثلاث

الخيرال!امل.مرحلة:الأولىالمرحلة

الوقوفمسروليةالإنسانعلىتقعوهناالخيربالشر،)وصراع(امتزاجمرحلة؟التانيةوالمرحلة

الإنسانيالسلاحالطيبةوالآخلا!ية،الإنسانيالوعيهـلعمرالشر،ضدصراعهالخيرفيمع

.الصراعهذاحؤ

وستتتهي،زارأدشتبميلادتبتدئوالتيالشر،الخيرعلىانتصارمرحلةهيالئالثةوالمرحلة

احدىفياستحمامهابعدعذراءةامرأمنسميولدالذي،شنياط()شاوالمخلصيدعلى

ولنعجائبيبضحليولد)مخلصزرادفمتنطافرحعهاإدسيدخلحيث،البحيرات

،الشيطانضدالوجوديةال!ونيةالمعرحةبقمِادةسيقوموالذي،(بشريجنسمنيبقى

أرواحهم،السماءمنعليهموتهبطسباتهممنالأمواتهـلقوم،القيامةتقومسوفوحينها

وتحيلهاالمعادنتذيبا!رضعلىناربتسليطالملائحةيقومحيث6الحسابيومإلىهـلقذمون

كيأخذهالأفمرارمنكانفمنالنهر،هذا!للمرورالبشرهـلُدفع،السانلةالممادنمننهرإلى

هـلصل،الحليبمننهرانهلوحماالإنسانفيعبرهالأخيارمن!انومن،الجحيمالىالتعار

البشرأنالىيذهبوضوحاأخرزارادشتيتصوروهناك،الاْبديالخالدالنعيمعالمالى

الصراطبهيضيقشريرا!انفمن،المستقمِمالصراطفوقيمرونفإنهمبموتوقحين

وينتظر،النعيمتحوالمستقيمالصراطفوقفيمرالأخيارمنحانومن،الجحيمإلىفيسقط

الأبد.علىالتاريخفيهينفتحالذياليوموهو،العظيمالحشريومالجميع

كولاهماالماريخعلىالمس!دعلىشع!ازعانمولع!فإق،المممدلهالزرادفسمهوحسب

السيطرةوست!ون،ستمضيعامصلافثلاثةأنإلىالزرادشتيةتذهبحيثالخيروالشر،

فيهاتخضعأخرىعامآلافئلاثةيمقبهاثمومن)هرمز(،أهووامزداوالنورالخير،لإلهفيها
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الشروإله،أهورامزداالخيروالنورالهبينموزعةممادةلح!آو،مشترحةلإرادةالآرض

،المدمرةقدرتهأهريمانفيهايفقدسوفعامآلافثلاثةيعقبهاثمومن،أهريعانوالظلام

فحسص.أهورامزداالخيروالنورإلهلإرادةالحياةوتخضع

مرحلةفيمريرةتارلخيةأزمةالىاليهودتعرضأنفبمد،اليهوديةللديانةبالنصمبةأما

بالتصوراليهوديةتأثرتفقد،بابلجؤالدينيةبالتصو!اتاحتحواأقولعد،اليابليالسبي

التصورأنالا،الزأرادشتيالمخقصاليهوريةهوذتأنبعدوبخاصة،للتارلخالزارادشتي

التارلخ،منالأخيرةالمرحلةفي،الزارادشتيالتصورعناختلف،وللتاهـلخ،للزمحاناليهودي

أما،الآبدعلىالماريالزمنانغتاحمع،التاريخنهايةفحرةعلىيقومالزارادشتيفال!صور

علىالمختاراللهشعبيتصميدعندماسينتهيالتاريخأنفحرةعلىفيقوماليهوديالتصور

سواحفراسأن!ما،المنقوصالديناميبالتارلخسواحفراسالباحثدعاءماوهو،البشرلة

،بالمقلوبتقفزارادشتيةهي،عامبش!ل،اليهوديةالدينيةالإيديولوجياأنإلىأيضايذهب

فقط!المختاربشعبهالمتخصصيهوهالربيصبح،الزارادشتيةالديانةفيالعالميفالرب

هـلحل،الظلامقوىعلىالنورقوىبانتصارينتهيالذيالزارادشتيوالتارلخ،اليهوديةالديانة

.الأخرىالشموب!لىعلىاليهودبانتصاراليهوديةفيينتهي،العالميالعادلالشاملالسلام

المصيحيةالألفيةالعقيد-فيوضوحاوأضر،أقوىبشحلبرزتالزرالفشيةول!ن

للتارلخالمسيحيالتصورأنبحيث،مشحتهئم،الزارالفشيالتصوربتهولدقامتأنبمد،البروتستانتية

البصمِطة:الفوارقبعض!مع،للزارالشتيةبالنسبةالأمرهو!ما4مراحلئلاثمنأيضايتا!لفاصبح

سرمدية.موحلةهيالأولىالمرحله

الحوزموغونية.الخلقمرحلةتأتيثم

تمتدوهي،التارلخنهايةومرحلة4الخلقمرحلةببنماوسيطةأوفاصلةفترةتآتيثم

،الشيطانفيهايتسيدالفترةتلكو!ؤ،الأولالمسمِحمجيه!ثمومن،الجنةمنآدمسقوم!منذ

معرحةهـ!قودللمصيح(الثاني)المجيمثانيةالفهابنيأتيالفترةتلكنهاية!ولحن

ستتهيوالتيالشر،اوالظلامأبناءوبينالخير،أوالنور،أبناءبينستتشبالتي)هارمجدون(

الذيالعالميالسلاموإحلال،المالمينعلىاليهودتشيدإلىوستؤدي،النورأبناءبانتصار

اليهود.هموالدينيين،السياسيينقادتهيحوى

الربسيدخلوحينها،(التاريخ)نهايةالآبدعلىالمنفتحةالثالئةمرحلتهالتاهـلخيبداثم

الأرضية،أورشليمأولاديوهالربيدخللممايتملنهذاولحن،السماولةآورشليمإلىليوه

الث!الث.العحلببناءصتقومالتياسراثيلدولةتتشحلأندونالتارلخينتهيأنيم!نلاأي
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الذي،المفزجأو،بالمخئصترلبطللتاهـلخالدلنيةالتصورا!جميحفإن،صبىماوحسب

أبناء،منتبمهومن4الشيطانأفصدهالذيوالنظام،التوازنفيميدالأيامأخر!ص!يج!+

منأحثر!!،حضارةمنأحثر!المخلصبمجيءالنبوءةتواردتوقدالشر،وعناصر

ه!انلمانسبةمرلواقعالفرد(حتى)آوالحماعةمرتحلماتتعالىحماهاو!انت،محان

البعثيةالعقائدتصوراتهياالقديمالأدنىالشرقىعقاثدءالمخفصتصوراتأبسطوحانت

لايدنبردية!ؤجاءوقدميحو،عهـدجؤمصر!ؤالمخلصعقيدةانتشرلتاحعا،البعلية

وليسالأرضوخريتحدوثها-ينبغيحانماأمورايأتوناليلادححامصبحألقدأ..الشهيرة

لحنالأرضت!افصت.اختفىالحبرل!ن..الحبعنالجمبحيتحدث..عليهابأسىمن

اتسع.الم!ياللحنالمحاصيلقلت.تضخمتالضرائبلحنالأرضجفتتزايدوا.الموظفين

صيحوأالناسعن،رع(تباعد.يجيبأوليسمعمدافعمنومامصرآرضالقبليونواقتحم

الجنوبمنملكسباْتىلنببجلهمء.حانمنببحلونالقوموصار.سلاحصاحبال!ليل

الأحمرويلبس.الأبيضالتاجيتسلمسوفنخن.خنطفلتاستي.منسيدةابن.أمينياسمه

الذينأما.الآبدينأبدالىاسمهعميخلد.أحدهمابنإنسمداء.سي!ونون.زمنهفي!الناس

بسيفه.سيقتلونوالآصميو!نمنه.خو!اأفوأههمأخرسوافقدالفتتة.ودبرواالشرعلىتآمروا

المتمردونسيخضع.لبطشهوالعصاة.لنصائحهسيستسلمونوالثواربلهييه.سيحرقوقواللوبيون

مصر.غزومنالآسيولونيتمحنلاحتىالحا!مم.اسواروصميقيم.جبينهعلىالذيللصل

محانها.الىالمدالةوستعود-أنعامهمتردهحتى.المعرو!ةطرلقتهمحعمبالماءوسيستجدون

.(الآتيذلكمع!التعاوننصيبهمنسي!ونمن.سيراهامنفليبتهجالآرض.منالظلم.وينفي

هـزارادفمتومثرا،النهدجؤق!(544-6341هـلوذا5!رشناالمخلصينمنعرفوقد

ويروموثيوس،الرومانعندوحويوشيوس،الفراعنةعندواوزرش!،الضرسعندوشاوشنياطه

.اليونانعندوياخوس4القوقازعند

المفهومهذابرزوقد،المخلصمج!-وفحؤ،التا!لخنهايةفحرةألي!ثيةالليانةتبنتوقد

الانتقاليةالمرطةفيآورشليم!ؤلتارلخهمقرل!ةنهايةعنتتبئالآفاق!انتالذيالوقتفيالمطودلدى

منتا!لخهملإلقاذيائسةمحلولةفياللحودأنيياءونهض،الميلاررقبلوالسالس،السابعألقرنبينما

فقد،تاريخهمنهايةإبقافاستحالةالرحواولما،أثنىأوقوسينقابأصبحتالنشالنهايةعلىالمقدم

الممميح.يدعلىالربلوم!ؤجميدةبيدايةلهممميأتيالمستقبلآتالىلهمَ-حعزاءثنمبوا

مجازيتعبيرالتحديدوجهعلىأو،الملكعنمجازيتعبيرهولليهودبالنسبةوالمصصيح

المرشهتبرئهعندبالزلتالملكراسيعصحوناليهودال!فةحانوقد،المخلصإلىيشير
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باثمحلالمخلصعقيدةولحن،داودالملكهوليوديمصيحأولوحان،الربمسيحهـلسمونه

حلاصمِة،دطلاتيحملان،يشوعلعدءومن،موسىفاسم،المسيحعقيدةسبقتقدعام

داود.الملكهووصسيحمخلصأولوحان،مخلصينبل،مسيحينامحتيارهمايمحنلاولحن

يحلمونبدؤواقد،ومَلحهم،ئلحهموانتهى،سبيهمتمأنبعد،اليهودوحال!

وحسب،هناكعليهمويملكأورشليمالىهـلعيدهم،عليهميتوأسملك(أأيمسيحبمجيم

تصورعلىتقومحانتالبابليالسبيقبلمامرحلةفياليهوريةالمخلصعقيدةفإناعتقادي

داود،للمسيعالثانيالمج!ص!هوالمنتظرالمسيحأنآي،داودالملكالآولاليهوديةمسيحعودة

فملفيهايتجلىوالتي،الحنعانيةالعقيدةفيالخلاصلعمَيدةتهويدهيالعقيدةوهذه

داودبعدأتواالذينالملوكحلحانفقدهناومن،تارلخيلازمنيدوريبشحلالخلاص

اليهودتأثرحيث،البابليالسبيبعدللمخلصاليهوديالمفهومطوروقدمسحاء،يُمَدتون

يشحلأنهبمعنىاي،تا!لخيالمهوديالمسيحأصيحبحيث،الزرادشتيةالديتيةبالتصورات

هـلذلك،الإنسانيالتاريخفيالزاولةحجريش!لالذي،اليهوديالتارلخمنمهمااجؤ

التارلخ،نهايةفيسيجيءوالذي،المسيحوجوددونالزمانفييتمسرحانللتاهـلخيمحنلا

مرحلةمحيطفيآتواالذينأنبيائهالسانعلىاليهوديةوحانت،الأبديالخلاصولحقق

هي:،التاهـلخمنالثالثةللمرحلةمفاهيمثلاثةبينخلطواقدالبابليالسبي

الأيا!يأ.7اخرمنجزءوهو،الدنيويعقابهالربفيهيحققالذياليوموهو،الربيوم

التاهـلخ.تهايةمبافحرةتسبقالننيالأياموهي،الأياموأخر

بالنسبة(الربيوم،ايالعقابولوم،لليهودبالنسبهَالثوابيوموهوالتارلخوتهاية

التاهـلخيالمرحزإلىالمختارشعبهليوهالربسيعيدحيث،اليهودغيرمنالشموبلباقي

تحفقبعدأيَ،بابلإلىاليهودسبيتمأنبعدالثلاثةالمفاهيملالكتمايزتوقد،والجفرافي

الآونة.تلكفياليهوديالتاهـلخنهاية

سيفرضالذياليومإديشيرفقطفهو،تاريخيةدلالةلهليسالربيومفإنهماومن

منبنقيهمقيهسيقومالذىِاليومهولليهودبالنسبةالربيومفإنولذلكً،عقابهالربفيه

نهايةحؤالاْخوىالأممعلىأيضايجيءسوفهذاالربهـلوم،تارلخهموص،مملحتهم

الشموبمنبهمشنمتمنحلومن،اليهودأعداءحلمنالربفيهشنتغمحيث،التارلخ

فيسيحونهناالربيومفإنولذلك،بابلالىسبيهموتم،ليوذامملحنفمتدميرتمعندما

مناليهودسيعيدالذياليهوديالمسيحتهايتهتسيأتيالذيوهو،التاريخنهايةمقدمة

المقدسة.الأرضالىالشتات
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نأإلىدهبوافقد،البابليينيدعلىالمذلةالتاريخيةهزيعتهمرفضوااليهودولأق

هوالتارلخهذاومر!ز،ومحور،وبطل،السماءفيالربحتبهقد!انسيناريوهوالتارلخ

ويينييتهأبرمقد!انالذيالاتفاقلنصيذعنلمالشعبهذاولأن،المختاراللهشعب

قومومع،قبلمنآدممعفعلقدحان!ما،المختارشعبهلِعاقبأنالربقررفقد،الرب

مؤقت،ويشحل،بنغيهاو،بطردهالمختارالشعبهذاتآديبمنبدلاحاقولذا،أيضانوح

إلىالمقدستاهـلخهمنالموقتنفيههنأيضابدولا،الآخرلنأرضإلىالمقدسةأرضهمن

ايأخرى.للض!عوبالتارلخيالهامش

قد،التاهـلخومن،الجغرافيامنالمختارشعبهبنفييقومأنقبل،لحوهالربو!ان

الربيومبأقهـشوعدهم،للعهدنحرانهمعلىهـلرنبهم،هـلتوعدهم،ليددهموهولممانهانبرى

.6عاموس.،الأمماولنقباءالسامرةجبلفيوالمطمئنينصهيونفيللمسترلحيناطقرلب

ونلبسخبزناناْحلقائلاتاليومذلكجؤواحدبرجلنساءسبع،تمسكالربيوموقي

.3إشعياعارنا،انزععلينا.اسمكفقطليدعثيابنا.

وهزاةومئلاعاراالأرضممالكجممعوالشرءللملىأسلمهم..الربمال"هذا

عنيفنواحتىوالوبأوالجوعالسيفعليهموأرسلى.اليهاأطردهمالتيالمواضعجميعفيولعنة

24.ارميا،اياهاوآبامصمأعطيتهمالتيالأرضوجه

يدر!ها:وعقلا،تسمعهاأدناتجدأندونذهبتتهديداتهولحن

.هاشعيا،يرونلايديهوعحلينظرونلاالربفعلالى5

عاملها)سرائيللمتالتيالمفليمةالرجاساتعاملور-هممارأيتهلآدمابنيا:لي"وقال

واحد!حلالظلامفيإسرائيلييتشيوختفعلهماآثما!نياأرأيت-.مقدسيعنلإبعاديهنا

حرقيال.،الشرقلخوللشمسساجدونوهمبب!ين..جالساتلسوةهناكتصاوبرص.محادع

ل!فاَحذأرسلهأنذال!لاميتسمموالمانحمأجلمنالجنود.ربقال)هحذا

حلوعلىالأرضهذهعلىبهموآتيبابلملكعبديراصرنبوخذهـالىالربيقولىالشمالعشائر

25.إرميا،ابديةوخرباوصفيراد!شاوأجعلهمفأحرمهمحوأليهاالشعوبهذه!لوعلىسحانها

شجروعلىالبهائموعلىالناسعلىالموضعهذاعلىينصصحبانوغمِظيغضبي"ما

.7إرمياين!ئان،ولاهيتمَدانالأرضثمروعلىالحقل

يمحنلابحيثالفخاريوعاءيحسر!ماالمدينةوهذهالشعبهذاأحسر"هحذا

.91إرميابعد"جبره

وجمالناقدسثاييت.موحشةأورشليمبرلةصارتصهيونبرلة.صارتقدسك!مدن

64.إضعياخرابا،صارتمشتهياتتاوحلنارحرشصارقدآباؤناسثحكحيث
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عليه،وغضبهغخ!هيخمدانولعد(،الرب)يومالمختارج!شعبهعاقبالذيالربولحن

وأعلن،ذنبهالمختارالذشعبأثركقديحونأقويعدجزاء،الشعبأخذقدي!وقأنولعد

حيث،المسيحوسيطهيحونجديداالماقاالثانيةللمرةالمختارشعيهمعسيمقدالربفإن،تويته

لإرسالالربسيقوموحينها،الأخرىالآلهةمنصواءدونالربعبادةإلىبالعودةالشسفيهيتعهد

الحضور،!ؤالنعيمنورالى،الفيابفيالجحيمعتحةمنالشعب!دالأيامآخرفيمسيحه

المفقودةالفردوسفيمرحرةالى،التارلخهامضعلىمنهـلنقلهم،وسيجمعهم

أولادهاعلىتبحيراحللمر.بحاءنوحالرامةفيسمعصوتالربقال"هحذا

أفرايمص!معتسمماالربقاله!ذابموجودين.ليصوالأنهمأولادهاعنتتمزىانوتأبى

بعدلآنيءالهيالربأنتلأنكفأتوبتوشنيغيرمرؤض.حعجلفتأدبتأدبتني.ينتحب

31.إرميا،فخذيعلىصفقتتملميوبعدتدمترجوعي

ليص.جديداعهداليوذابيتومعاسرائيلبيتمعوآقطعالربيقولتأتيأيام"ها

نقضواحينمصرأرضمنلأخرجهمييدهمأصس!تهميومآبائهممحقطعتهالذي!العهد

إرميا."الربيقولفرفضتهمعهـدي

نإقائلاالشعبهذابهت!لمماترىأماقائلةأرمياالىالرب!لمةصارت)ثم

أمةبعديحونوالاحتىشعبياحتغروافقدرفضهما.قدالرباختارهمااللتينالعضيرتين

.والأرضالسمواتفرائضوالليلالنهارمع!كهديأجعلىلمحنتإقالربقالهحذا.أمامهم

وس!قوبواسحقإبراهيملنسلىحامانصلهمنآخذفلاعبديوداوديعقوبنسلأرفضهإني

ارميا.وأرحمهم،ممبيهمأردلآني

بتوحلونيعودونلايعقوببيتمنوالناجينإسرائيلبقيةأناليومذلكجؤأهـلحون

إرميا.،الربعلىيتوحلونبلضاربهمعلىأيضا

للخيرالحلدانيينأرضلىإالموضعهذامنأرسلتهالذيليوذاسبيالىانظر"ه!ذا

اقلعهم.ولاوأغرسهمأهدمهمولاوأبنيهمالآرض!هذهإلىللخيروأرجعهمعليهمعينىواجعل

يرجمونلأنهمإلهالهمأحونوآناشعباليفيحونواالربآناأنيليمرفونيقلباوأعطيهم

34.إرميارداعته.،منيوحللاالذيالودلمج!و!التينقلبهميحل

والأعرحالاْععىبينهم.الأرضأطرافمنوأجمعهمالشمالأرضمنبهمآتيآنذا"ها

أسمرهمامودهم.ولالتضرعا!لألوقباليصاءهتا.إلىلرجععطممجمعمما.والماخضالحبلى

بحري"هوواْفرايمأبالإسراثيلصرتلأنيفيها-يعثرونلامستقيمة!سجزماءانهارإلى

-31)رميا
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وضعقدلعوهالربحان!ما،التاريخغايةفإن/الميوديالتصوروحسب،وهحذا

التارلخ،مر!زادالتاهـلخنهايةفيالمقدسالربشعبوصولهوهالتاريخبدايةمنذمصاره

الأخرىوالشموبالأممودور،الإنساندورأما،صناعته!فاعلدوري2للإنسانيحونأندون

ولمِس،التارلخ!المختاراللهشعبمسرحهَجؤحومبارسلورحونهايتعدىفلا،تعاقبهاعلى

الوصوليتمحتىسيتصاعدوالذي،مسبقاالمعدالنصعنأنملةقيدالخروجيصشطعِاحدمن

جؤوالتاريخلمالماعرشعلىسيترلعالتيالمصيحفيهسيج!ءالذي(التاريخ)نهايةالربيومالى

العالم.وحهنةالقصرهذاسدنةاليهودفيهسيصونوالذي،إص!رالْيالأ)مطحةالآبديفصرء

أنواعوحلبلهالصراعاتأنوأع!لستتلاشى،التارلخنهايةأوالأيامآخرج!

وبيئته،،ظروفهبزمامالإنسانوسيمسك،الإنسانيةالمشحلاتجميحوم!تْحل،الئتاثيات

هوالعريضةبخطوطهالتصوروهذا،إلهإلىسيتحولالإنسانفإنمابممنىأي،وتارلخه

)الحياةفيالتاريخداخلسيتحققهذاالربيومأنتتصوراليهوديةأنإلا،المسيحيةتبنتهالذي

المضقود(أالفردوساالمقدسةصهونارضإلى،تحديدااليهوديالإنمطنصميصلوفيه،الدنيا(

يومإلىعودةًيمثلاليومهداأنبمعذىأي،التارلخيالسبتيوماليومهذاويعئل،ف!حسب

الوجودخلققد!انأنلعد،الوبفيهاستواحالذياللأهوت!عأالسبتأيومالسابعالتحوين

مئيلهعنتصوراتهحثيرمنحمؤيخملف،الربليوماليهوديوالتصور،الستةالتحولنأيامفي

(،الأخرىالحياةأفيالتاريخخارجيقعوالذيالتوحيديالإسلاميالتصورح!سبالقيامةيوم

الىالتاريخيعودثمومناصش!ماء،دونوالأممالشعوبلجميعالحساباتتصميةفيهيتموالذي

الدينرجالهـلعتقد،منهاطردقد!انالتيالجتةإلىالإنسانبعودة،السحونيةحالته

تارلخنفسهبالوقتتوقف!ما،للميلاد7سنةْتوقفقدحاناليهوديالتارلخأناليهود

الرباقترانخلالمنإلايتمسرحأنلهيمحنلااللاهوتيالئاريخلأن،أيضافلسطين

إلىالقاريخيعودفحتى،هـلذلك،المقدسةصهيورأرضعلى،المقدسالشعبمع،المقدس

المقدسة()الأرضفلسطيهتإلى،(المقدس)الشمباليهودعودةمنبدلا،ثانيةحرا!يته

السبتية.نهايتهالىيصلئانيةحرا!يتهالىالتاهـلخفيهايعودالتياللحظةوج!،وبذلك

قأ،المتتورينالدينرجالوبعص،العلمانيينايأوربيينالمسيحيسمنالبعضولعتقد

العقليةالمرحلةثم،الميتافيزلقيةالمرحلةبعدهاجاع!ثم،اللاهوتيةبالمرحلةابتدأالتارلخ

بحلالمنتطر،المصيحأنهالوحما،ستقومالعلمايخةهذهوألى،فيهاالآرنعيشىالتيالعلمانية

بدايةإلىبالعودةأي،الأرضعلىالتارلخنهايةوتحقق،الإذممانيةوالمعاناةالمشحلاتجميح

التارلخ.دوراتمندورةوانتهاء،ثانيةالتاريخ
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التاهـلخ،بنهايةسنتتصالمي،الأياملآخر،المقدمةلمجثم!لالذيالربليومبالنصبةأما

فيثم،اليومبهذاالمختارفمعبهبتأديباأولاسيقوم،اليهوديالتصوروحصمبليوء،الربفإق

شعبهعلىتمملطتقدحانتالتيالممالباحلبتأديبللربآخرييومسيقومالتاريخقهاية

إسرائيل:مختارءعليهالىلصمئدالمختار،

يوملأنالأرضصحانجعيعليوتمد.قدسيجبلفيصؤتواصهيوقفيبالبوقاضريوا5

.2لِوثيل،الجبالعلىممتداالفجومفلوضبابغيميومظلاميومقرلب.لأنهقادمالرب

أقرايمحسدفيزول..شعبهبقيةليقشَيثاسِةيدءيعيدالسيدأناليومدلك!،هـل!ون

علىوينقضتان..أفرايميضايقلاهـوذالحوذايحسدلاأفوايملعوذا.منالمضايقونهـسقرص

يدهماامتدادوصوأباثومعلىيحونمعا.المشرقبتيهـسهيونغرلاالغلسطينيينأحتاف

هـلضرلهرلحهبقوةالنهرعلىو!ؤيدءمصربحرلسانالربويييد.طاعتهمافيعمونوينو

حماأشورمنبقيتالتيشعبهلبقيةصح!ةوتحون.بالأحذيةفيهاويجيزسواقسبحإلى

مصر.أرضمنصعودهيوملإسرائمل!ان

ضهاهـلبيدخرالاالأرضليجعلغضبوحموبسخطقاسيا!ادمالربيومهوذا

شمبهالىواحدمحليلتفتونيجمعها.منبلاو!فنمطررلد!ضبيهـل!ونونخطاتها..

وتحطم.بالسيفيعمقطالخاشمنوحليطعنوجدمن!ل.ارضهالىواحد!لو!ريون

نساؤهم.وتفضحبيوتهموتتهبعيون!أمامأطفالهم

عيونهمتشضقلاالبطنثمرةيرحمونولاالفتيانالقسيفتحطم.الماليينعليهمأهيجآناها

اص!عيا."وععورةسدرمالفه!عَليبالحلدانيينفخروزينةالممالكبهاءوتصيوبابلالأولاد.على

الحزمبينناروحمثمعلالحطببيننارحمصباحليوذامراءأأجعلاليومذلكفي

م!اتهاقيأيضاأورشليمفتثبتاليساروعناليمشعنحولمالشعوب!لفيآ!لون

سحاقوافتخارداودبي!افتخاريتعاظملحيلاأولالحوذاخيامالربويخلص-بأورشليم

.21ز!رلا6لووذاعلىأورفمليم

أخربكأنيالفلسطينيينأ!ضَ!نعانياجدأ..وصمريحقريبالعظيمالربيوم"قرلب

لبقيةالساحلوي!ون.للغنموحظائرللرعاةبآبارمرعىالبحرساحلهـل!ونسا!ن.بلا

هـلوديتعهدهمإلهـمالربلأنيريضونالمساءعندآشقلونبيوت!.يرعونعليهليوذاييت

.2صفنيا،سبيهم

الثانيالقسممنوولولةالسمكبابمنصراحصوتالربيقولاليومذلكفي"هـلحون

صفتيا.بادهحنعانشعب!للأنعحتيشسحانياولولو.!امJIمنعظيموحسز
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هاتواالدادانمِيز!قوافلياتبيتينالعرببلادفيالوعرفيالمرب-بلادجهةمن"وحي

هرلوا.قدالسيوفاْماممنفإنهمبخبزءالاربوافواتيماءأرضسحانياالعشانلملاقاةماء

قاله!ذافإنه.الحربشدةآمامومنالمشدودةالقوسأمامومنالمسلولالحميفأماممن

6.قيدارمجد!لالأجيريفنىحسنةسنةمدة!السيد

الغرياءبهمفتقترقرضهمأفيهـلرلحهما!موائيلأيضاهـلختاريعقوبمميرحمالرب"لآن

الذينوشمبونوإماءعبيداالربأرض!اسرائيلييتهـممتل!هميعقوببيتإلىهـشضمون

،.ظالميهمعلىهـشسلطونشبوهم

الحزمبينناروحمشعلالحطببيننارحمصباحيهوذاأمراءأجعلاليومذلكفي

محانهافيأيضااورشليمفتثبتاليساروعناليمينعنحولهمالشعوبحلفيأحلوق

.21ز!رلابأورشمليما

ذلكفيقدماهوتقف-القتاليومحرلهيومفي!ماالأممتلكهـلحاربالرب"!يخرج

نحووسطهمنالزشونجبلفينشقالشرقمناًورشليمقدامالذيالزيتونجبلعلىاليوم

..الجنوبنحوونصفهالشمالنحوالجبلنصفوشتقلجداعظيماوادياالغربونحوالشرق

.للربمدرو!واحدلومويحونتتعيض.الدرارىنور.ل!وقلاأتهالمومذلك!ويحون

حيةمياهاأناليومذلك!هـل!ونفور.يحونالممماءوقتج!أنهيحدثبلليلولانهارلا

ملحاالربهـل!ودتالغرلي..البحرإلىونصفهاالال!رقيالبحرإلىتصغهاآورشليممنتخوح

.41زحولا"الأرض!لعلى

يهوشافاولواديإلىوأنزلمالاْمم!لأحمعوأورشليمليوذاصبيأرد"عندما

.3يوئيل،هناكوأحا!مهم

الأرضمنويصعدونواحدارأسالأنقسهمولجدلونمعاإسرائيلوبنوليوذابنو"هـلجمع

هوشع.،عظيميزرعيليوملأق

أورشليم.ابنةياقلبكبحلوابتهجيافرحيإسرائيليااهتفص!ونابنةيا"ترنمي

.3صفنيا،وسطكفيالرباسرائيلملكعدؤك-زالأعليكالأقضيةالربنؤعقد

إلىأساعتماح!شهالشموببمحاصمبةيقومسوفالربأنإلىإضافة،اليومذلكوب

فيمعهدخلقدحانالذيالننيهتمعالقديمحسابهبتصفيةأيضاسيقومفإنهالمختار،شعبه

سينشب!الآعظمالصراعهذاول!ن،آنذاكحمصمهيتمولم4الوجودبداية!صراع

فييحونمنهيقهمماعلىوهو،التثينعلىنهائيبشحلالربفيهينتصوأخيرةمعرحة

الاْنبياء!اختلفالذي،الي!وديالمسمِحيدعلىسيتحققالانتصاروهذا،الأيامآخرمقدمة
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هنال!آنادعىوالبعض،أفرايمالىنححبهوالبعض،داودسلالةإلىنسبهفالبعض/نسبه

سمجمئات:مسلِحين

مناليهودويعيد،الربيومفيالمعاردًسيقودالذيوهوأفرايمنسلمنمصيحالأول

شتاتهم.

حفهَاليهودفيهسيحونالذيالمالميالصلامسيحققالذيوهوداودنسلمنوالثاني

العالم.عاصمةوأوردفملمِم،الشعوب

التوراتيللملكعودةسوىليصاالمعميحينهذينفإن،سابقاذهبتوحما،ماوبممنى

حلعلىالسلامأحلالذيسليمانوالملك،حروبهخلالمنإسراثلِلمملحةصتعالذيداود

.الشعوب

صنجعلفالبعض،الخلاصيةمهمتهشموليةفيآيضااختلفوااليهودالأنبياءان!ما

منللبضريةخلاصااعتبروهوالبمض/الشموبمنسواهمدونإسرائيللبنيمخلصاالمسيح

المفقود:الفرروسالىوالوصول،معاناتها

روحالربروحعليهولحلأصولهمنغصنهـشبتيسىجذعمنقضيب"هـلخرج

الربمخافة!تحونولذته.الربومخافةالمعرفةروحوالقوةالمشورةروحوالفهمالح!مة

للمساحينبالمدليقضيبل.أدنيهسمعبح!شايححمولاعينيهنظربحصبيقضيفلا

فمهبقضيبالأرضهـلضربالأرضلبائسيبالإنصافولحىللمساحينبالعدلهـلححم

حقولهمتطقةوالأمانةمتتيهالبرمتطقةهـل!ونشحفتيه-بنفخةالمنافقهـلميت

معاوالمصمنوالشبلوالعجلالجديمعالنمرهـلريضالخروفمعالذئبفيسحن

تبنا.يآ!ل!البقروالأسدمماأولادهماترلض.ترعيانوالدبةوالبقرةصفيريسوقها.وصبي

يفسدونولايسو،ونلاالآفموان.حجرعلىيدءالفطيمهـلمدالصلسربعلىالرضيعهـللمب

فيهـل!ونالبحر.المياهتفطي!ماالربمعرفةمنتعتلئالأرضلأنقدسيجبلحل!ؤ

مجدامحلههـلحوقالأممتطلباياهللشعوبرايةالقائميسىاصلأناليومذلك

أشورمنبقيتالتيشعبهبقيةليقتنيثانيةيدءيعيدالسيدأناليومذلكفيوي!ون

رايةويرفعالجزائوومنحماهَومنشتعارومنعيلامومن!وشومنفتروسومنمصرومن

اشعيا..،الأرضاطرافأريعةمنديوذامشتتيولضمإسرائيلمنمييهـلجمعللأمم

وعملصلاماالعدلصنعهـلحون.يقيمالبستانفيوالعدلالحقالبرلةفي"فيسحن

مطمممةمساحنوجؤالسلاممسحنفيشعبيويممحنالأبد.الىوطمأنينةس!وناالعدل

32.إف!عيا،أمينةمحلاتوفي
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لصمانهـشرفمحالأيلالأعرحيضفزحيثئذ.تتفتحالصموآذانالعميعيونتتفتح"حينئذ

ينابيعوالمعطقمةأجماالسرابولصيرالقفروأنهار!ؤمياءالبرلةفيانفجرتقدلأنهالأخرس

لهايقالوطرلقسحةهناكوتصونوالبرديللمَصبدارمربضهافيالذئابمحمحنفيماء.

يحونلايضل-لأالجهالحتىالطرشصملكمنلم.هيبلنجسفيهايمبرلاالمقدح!ة.الطرش

35-إشعيافيها،المفديونيم!لكبلهنادً.يوجدلاإليها.يصعدلامفترسوحشأسدهمادً

فيخرحعليهروحيوضمت.نفسيبهصرتالذيمختا!ياعضدهالذيعبدي"هوذا

وفتيلةيقصفلامرضوضةقصبة.صوتهالفصارع!يسمعولايرفحولايصيحلا.للأممالحق

وتتتظرالآرض!ؤالحقيضححتىين!صصرولايحللا-الحقيخرجالآمانالىئطفى.لا

فمرلعته،.الجزائر

قدالربأناونتائجها..الأرضباسطوناشرهاالسمواتخالقالرباللهيقول"هحذا

المميعيونلتفتحللأممونوراللشعب!داجعلكوأوأحفظكبيدكفأمسكبالبردعوتك

إشميا.هالظلمةقيالجالسينالسجنبيتمناذسوريىالحبسمنلتخرج

إلهامشيراعجيبااسمههـلدعىكتفهعلىالورلاسةوتونابناونمطيولدلنا"يولد

مملحتهوعلىداودحرسيعلىنهايةلاوللسلامهـلاستهلنمو.السلامرئيسابدياأباقديرأ

.9اشعيا6الآبدإلىالآنوالبرمنبالحقهـل!ضدهاليثبتها

ا!لخبربالخلاصبالخمِرالمبشرالمخبربالسلامالمبفمرقدميالجبالعلىآجمل"ما

25اصمعياإلكً،ملكقدلصهونالقائل

-.أتانابنجحشوعلىحصارعلىهـرابوديعومنصورعادلهواليكيأتيمل!ك"هوذا

.9زحرلا"الأرضأقاصيإلىالنهرومنالبحرالىالبحرمنوصملطانهللاْممبالسلاموش!لم

الآلام!لك!ؤ.الأرضءوبراعدلاالبرفمجرىغصنلداودآنبصالزمانذلك"وء

33.ارميابرنا،الرببهتتصمىماوهذاآمنةأورشليموتس!نليوذايخلص

آرضمىإسرائيلبنياصعدالذيالربهوحييقالولاالربيقولتاتيأيام"ها

التيالآراضيجميحومنالشمالأرضمناسرائيلبنيأصعدالذيالربهوحيبل/مصر

.16إرمياإياها،آباعصمأعطيتالتيأرضهمإلىفأرجعهماليها.طردهم

يقولبيوتهمفيفأسحنهماشورأرضمنو!حمامةمصرمنحعصفور،يسرعون

.11هوشع،الرب

هـلشريونصروماويفرسونهـسمحنوقخرلةمدنافيينونإسراثيلشمبيسبيرد"ولم

أرضهممنبعديقلعواولنأرضهمتوأغرسهمأثمارها-ويأ!لونجناتولصنعونخمرها

.9عاموس،أعطيتهمالتي
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فإنهتذوركأو!ؤأعيادكليوذاياعيديبالصلاممنادمبصمرقدماالجبالعلى"هوذا

.اناحوم،المهلكأيصالِمبرفيكيمودلا

لييخرجفعنكلصوذاألوفبينت!ونيانصفيرةوأنتأفراتهلحمييتيااتت"أما

إلىيسفمهملذلك.الأزلأياممنذالقديممنذومخارجهاسرائيلعلىمتسلطاي!ونالذي

الرببقدرةهـلرعىهـلقف.إسرائيلبنيالىأخوتهبقيةترجعثموالدةولدتقدتحونحينما

ميخا.سلاما،هذاويحون.الأرضأقاصيإلىيتعظمالآنلآنهوشبتون.إلههالرباسمبعظمة

بحيثالمختارشمبهمحهـشحد،الأرضإلىالسماءمن)المسيح(الربسيتزلوهحذا

،الربمنجزءأاليهودويصبح،واحدتارلخلهاواحدةحتلة،أتحادهمخلالمن،يشحلون

المزمن،معهـشحدالمطلقينزلويذلك،اليهوديةالجماعاتفيتحوشيجزءالربهوحما

بشِأو،والشعب،الرببين)انيياء(لوسطاءحاجةيحونلاوحينها،المتحولمعوالثايت

يلدالذيالمسيحفييتمثل،أبديواحدخطابحؤيتحدانالحوارطر!لأن،والأرض،السماء

اشعيا.عمانوثيلى،اصممهوتدصابناوتلدتحبلعذراءأهابالأرضالسعاءزواجمن

الآرضالىرجعوا،بابلالىسبيهمتمقدكانواالذيناليهودأنمنالرغموعلى

لاتمرْضالتيالتحدياتأنإلى،التاريخحطيرةالىوعادوا،الفارسيالعهدجؤالمقدسة

الىالتاهـلخيةومخا!كهم،هواجسماعادت،الرومانيبعدهومن،اليونانيالعهد!ؤتارلخهم

حصلوقد،ثانيةالخلاصباْفحاريلهجونوعادوا،السبيقبلمامرحلةفيعليهحانتما

وأرخلوا،السبيمرحلةفيالسابقةمقاهيمهممعواندخل،الربيومعلىمفاهيميتطور

.الفرديالرلبيومعلى،الجمعيالربيوممف!ومواندخل،العمبيأنبياءنبوءاتعلىنبوءاتهم

الديانةأنالامصر،في!انتالبدائيةاليهوديةتطورمراحلإحدىأقمنالرغموعلى

عبارةلليهوديةبالنسبةالموتحانفقد،الأخرولةالعقيدةالمصريةالديانةمنتآخذلماليهودية

الرافدية،بالعقاثداحتحا!همبعداللهودأقالا،ماهيةأيلهاليساًبديةعتمةالىهبوطعن

لقشحلبدأ..(الآممينية-الصدوقية-)الفردصميةالدينيةالمذاهبوتشحلال!للشِيةولالفلسفات

الفتؤللكفيانتشرتحيث،الرئمورلةوالمقائدالآخر،العالمعنغامضةمفاهيملدمع

خلالمنفرديةخلاصيةأفحارتحديداالفرلسيينيدوعلى،المحابيثورةسياقفيوتحديدا

يتساقطونالقتلىحان،روماسلطةضداليهوديةالثوريةالتمرداتسمِاقففي،)البعث(الثشور

ومصيرعنتصوراتمجموعةتتبلوربدأتالفترةتلكوفي(وعقيدة،أارضااليهوديةعندفاعا

مقبولاالأمواتعالمغموضيعدفلم،الربو!مة،مملحةعنيدافعوهوقتيلايسقطمن

قتيلاءيسقطمنمصيرعررواضحتصور)يجادلضروؤواصتجابة،المستجداتهذهأمام
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هلنستية،فلسفيةوتآتيرات،عليهااطلعتقداليهودية!انتفارسيةتأثيؤتومع،المعرصة

البشرلهَ،هيئتهمبحاملالولبأمامليقفواوعودتهم،قبورهممنالأمواتقيامةف!رةبرزت

سيونالحربج!ليوتمنآنالمحابيوأعلناعتبرهوقد،عملهمحسبالربفيحاصمبهم

عنبدائياتصوراوضعقدالصمبيمرحلةفيحزقيالو!ان،الأبديةالحياةلهوسي!ون،شهيدا

العطام.لهذهالربالسيدقالهتا.الربحلعةاسمعياليابسةالعظامأيتها5الأمواتقيامة

عليحموآبسطلحماوأحممبحمعصباعليحمضعوأفتحيور.روحا!يحمأدخلأتذاها

منوأصعد-قبور!مأفتحانذاها..الربأناانيوتعملونقتحليونروحافيىوأجعلجلدا

37.حزقيال،إسرائيلأرضإلىبىوآتيشعبيياقبور!م

لبنيالقائمالعظيمالرئيسميخائيليقومالوقتذلكفيدانيالطسفرفيجاءوحذلك

ينخيالوقتذلكوفيالوقتذلكإلىامة!انتمنذت!نلمضيق!مانهـل!ونشعبك

إلىهولاءيستيقظونالأرضتواب!ؤالراقدينو!ئيرمنالسفرفييوجدمن!لضمعببا

ردواوالذينالجلدحضياءيضيثونوالفاهعون.الأبديللاردراءالمارإلىوهؤلاءالآبديةالحياة

.12دانيالالدهور،أبدإلىالبر!الحوا!بإلى!نيرلن

المومهذالصبحو!ي،الزماتءهـلمحمىلأتيسوفالخلاصلوم!ان!اذا

وأ،المقدسةالأرضإلىالمسبيونيمودبحيثالم!انيبعدهلهيحونأنمنبدفلا،تارلخيا

،قسرامنهشودواأنهممنالرغمعلىالذينلأبنافالسرةيمثلالذيالمفقودالفردوسإلى

لاستمرارالضروهـسةبالروحيمدهمييقىحي،فيهمريوطاالسريحبلهمعلىأبقوافقد

المشردين!،المتف!ين،التاتهينلبوصملةوشمالا،قبلةيعثل!ما،الجسديوجودهم

حلسيجدحيث،الغردوسهذاالىللعودةوجعاعات،فرادىسيسعوقحيث،الأرضبقاع

منالذيالوحيدالموقعهو،الهحل(-)المدينةالمحانومذا،وحينونتهحيانهفيهفرد

وسيط.أيدونالسماءمعمباشراتصالعلىيحونأنالإنسانفيهيستطيعخلاله

والفصة،بالذهببنيت،التوراةوحسب،التيآورفمليمتصورأناليهوديةحاولتوقد

تموالتي)المقدسة(السماهـلةالمدينةوهذه،والقمر(،)النجومسماهـلةعناصرمنقطعوحأنها

وأ،الآرضعلىبنائهالإعادةالربيقومسوف،)المدنسة(الأرضيةاليدقبلمنتدميرها

الربإليهسيهبطالذيالمقدسالم!اننضسفي!لضعها،مينيةالصما+منيإثزالعاسيقوم

السماءهالىمنهيصعدأنالإنصان!يهيستطيعالذيالمحاننفسىوهو،ضعبهبينليسحن

أرضي،صاديمحاننفسهبالوقتوهو،والأرض،السماءبينالمفتوحالوحيدالممرأنهأي

-الأرضعلىسيحونالذيالحمماويالفرلوسهوأو،سماويروحيمصانانهحما
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بطرلقةالمقدحاالعىيبنيالحبيرأنالشهيرميرودوساليهوديةملكحاولوقد

منأما،الماديببعدهالأرضإلىمنهالسماءالىوآقرب،الحقيقةإلىمنهاالخيالالىأقرب

بمِتالىمنه،الماليةالمؤسسةالىأقربالمقدسالعحلأصيحفقدالروحيةوظيفتهحيث

خصوصيةمعجنبإلىجنبايقف،ليودالمملحةوهولة،!مزاالع!لهذاصبحوآ،الرب

بدأتحتىهيرودوسموتعلىطوللزمنيمضولم،اليهوديةمملحةفياليهوديةالديانة

تاتيةالأجواءتلبدتحما،وشيكبانقجارمنبئة،الداخليةبالاحتقاناتتتضخمالمملحة

اليهوثيالتاريخنهايةيقربمنيئةالاَفاقعلىتبدواروماجيوشوأخذت،والتفيرات،بالأحداث

المسحاء،وتعدد،المخلصالمسيحمجيءف!رةاستعرتالأجواءهذهسياقو!ؤ،الوشيحة

وتتتشرحؤ،لتجوبهناكمنانتقلتثمومن،اليهوديةفيهامشيشمحلالمسيحيةوتش!لت

تمرفتاليهوديةانبل،اليهوديةمملحةفيومهمواضحأثرلايحونأدلون،القديمالعالم

تمترفولم،اليهوديوالشتاتأورشليمدماربعدالمتعددةالرومانيةالأقاليمءالمسيحيةعلى

خروجانهاعلىالمسيحيةإلىتتظرحانتاليهوديةلأن،المسيحيالمذهبأو،بالديانةاليهودية

تأثيراليهوديالحهنوتلموقفو!ات،الإنسانيةالعموميةإلى،اليهوديةالخصوصيةعن

خاصة،المسيحيةانتشاروحارب،رفضقداليهوديالحهنوتوحان،اليهوررأيحبيرعلى

الشمبتخليصحاولتحما،اليهودالحهنةدورالمسيحيةمفشتالمسيحيةلأن،اليهودعند

الدين،لرجاليدفعهاأنيجبحا!التيالئقيلةوالضرائبالشعائر،اضطهادمناليهودي

المسيحيةولأنوالشماثر،بالطمَوسالتقيدحسابعلى،الروحيالإيحانعلىاعتمدتلأنها

الجماعاتحانتالذينمن،الجدداليهودالحثيرمنوتمسيح،باستراقتقومحانت

الجددالمتهودونهؤلاءوحان،بتهولدهمقامت،الرومانيالعالمجؤتشتتالتي،الضلعمية

علىمطاوعةالاْ!ئرالمذهبوهو،اليهوديةمنمذهبالمسيحيةاْناعتبارعلى،يتمسحون

والمجانية،،البسيطةوالضعاثرالطقوسوذات،اختلافهاعلىوالثقافاتوالعروقالألمياتتقتل

تتتضمرالمسيحيةاْخذتوبالتالي،الرومانيالعالمءوالمضطهدين،الفقراءتلائموالتي

مسيحها.مجيءبانتظارقبعتأليهوديةبينما،متصمارعبشحل

(،اليهوديالمسيح)ومجيههالخلاصيةالأفحارفيهااستعرتأزمنةعدةمرتوقد

أطلقمنأولوحان،الأمنونقص،الشموبيةالاضطراباتمنبحالةلمَميزالتيتلئابخاصة

ومن،الأولالمسيحهوداودالتوراتيالملكهـئفدَ،اليهودالملوكهمالمسيحصفةعليهاليهود

العاهلهو،اللهودغيرمنالمصيحصفةعليهأطلقواشخصأولو!ان،ليوذاملوكجاءبمدء

المسمِحلقباليهودأطلقثم،البابليالسبيمناليهوديالشعبختصالذيقورصىالضارسي

المضدسة.البلادإلىالسبيمناليهودعودةجؤساهمالذي،زريابلعلى

-71-

http://www.al-maktabeh.com



فحانضالمسحاء،منحبيرأعددأوولد!تمخض!التي،التا!لخيةالفتراتأهمأما

والأقاليم،ملتهبةالروماليالعالمفيالقارلخيةالآحداث!انتحيثللصلادالأولالقرن!ؤ

حامرأةأو،يفليحأتونالخصوصوجهعلىاليهوديةولايةو!انت،الجيشانمنحالةفي

ثقيلةتتحاثر!غيومالرومانيةالقوأتفيه!انتالتيالوقتج!،مستعصمخاضحالةفي

تحاثرتالفترةتلكو!،الخرابإلىبالوصولينبئفميء!لو!ان،الاَ!اقعلى

منعددالفترةتلكفيظهروقد،مشِللهيحنلمبشحلالخراكيةوالقصص،الشائطت

العقيدةبتأسيسأتباعهوقام،فلسطينطهرفيالذيعيسىالمصيحأشهرهموحانالمسحاء،

عالميا،تاهـلخاأصبحالإتجيليالمسيحولادةتاريخأنحما،الشفويةمرحلتهاجؤالمسيحية

06سنةمناعتبارا!التبلور،بالتضىبدأتالإنجيليةالمصيحيةالعقيدةفإناعتقاديوحسب

تدكآورشليمفيهحانتالتيالوقتو!،للميلاد07سنةوفي،التحديدوجهعلىللميلاد

علىثقا!نفسيدينيحضاريوحإفراز،فعلحرر،ليبشرواالرسلخرج،الرومانيدعلى

قد،المنهارةيهوذاععل!ةأرضعلىالمنهزمينهؤلاءوجميحجاء،قدالمسيحبآن،الزلعة

السماء.بملحوتالربعوضهم

ادعى!عاالمج!ء،وشكعلىالربيوموان،المسيحانهحنانيابنيصوعادعىحما

دونالأردننهرمرلديهمعيعبرأنوحاولالمصميحبأنهللميلاد44سنة!ثيوداسيدعىشخص

أتباعه.وشتت،بقتلهقامالرومانيالحاحمأنإلا،أ!دامهمتبتلأن

القرنوجؤ،الرومانضدللميلاد135ثورةهَادالذيبار!وخبا)المسيح(ظهرثم

نأبعدالبحر،نحوأتباعهقادوقد،المسيحأنهادعىضحخصا!ريتفيظ!رللميلادالخامس

ألقواوقد،المقدسةالأرضإلىالحافيةالأقدامعلىمشمِاالبحرسيعبربهمآنهأقنعهم

ال!ثيرمنهمومات،الأمواجالىباْففسهم

هالنتبنالفنوصيةمعلمادعىللميلادالتانيالقرنبدايةقيمصر!ؤالدلتامنطقة!في

بالنْهييشرو!ان،أيضاالمسيحأنهالثانيالغ!وصيةمملماُعقبرباسيليدسحما،المصيحأنه

الفارقليطأنهللميلادYا6سثةمانيمنطقةتولدالذيمانيادعى=`..lليوء،بالربلا

وادعى،المسيحرصالةليتممجاءانهادعى!ما،الناصرييسوعالمص!يحبهبشْرالذي)المزَي(

حوارثبحدوثتبدأوالخيرالشربىالآخيرةالحربانالىتذهبوالمانولة،الآنبياءخاتمأنه

سيقودوالذيالحقيقيوميترا،،الدجال)المممميحالمزلفميترايطهوثم،الأرضعلىمتعددة

يصوععليهيترلعالذيالربمل!وتهـشحقق4الشرعلىالخيربانتصارننتهيالتيالحرب

أرواحهمتفرزحيثالجميحويموتالسماء،فسَطيقالقيامةتقومثمومن،قصيؤلمدةالمصميح

والجحيمءالنعمِمبينأعمالهمحسب
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الهسيحأنوادصأرمينياإلىأورشليممنعاديايدعىمسيحيلحوديمبشرذهب!ما

له.ابناواعمبرء،بمبتمههامالفهول!ن،بشرلينوأبأممنبشرىحائنهو

مسيحا،محمدالرسولصيجعلوااناليهودحاولفقدالعرييةالجزلرةسمبهفيأما

أبيبنعليمنبجعلواأنحاولواحما)المصطض(،صمةعليهأطلفوامنبيدوماعلىوهم

اليهوثية!ساهمتفقدهناوص،المسلعينخلافةعلىالصراعسياقجؤمسميحاأيضاطالب

الشيعي.المذهبعندالمنتطرالمهديعقيدةتحولن

المسيحأنهالعراقيةالفلوجةمدينةفياليهودأحدادعىالميلاديالسابعالقرنوفي

تموقد،المدينةعمدةوقتلوا،المسيحيةال!نائسعلىبالهجومواتباعهقاموقدالمنتظر،

واْ!كدم.عليهالقيض

سيميدهمبأنهاليهودووعد،المسيحأنهللميلاءد073سنةفيسيرشوسادعىسورلاوفي

!حا،الأتباعال!ثيرمنحولهالتفوقد،منهاالمسلمينيطردأنبمدالمقدسةبلادهمالى

بالنسبةسيمالااليهوديةالشعائر!قليلاعدْلوثد،الآندلسيهودالحثيرمنبهالتحق

غيروهويمزححانانهارعى،الخليمةأماممثلولماهوالطلاقالزواجوأوامر،المقدسللطمام

بقتله.قاموااليهوديةللطائفةالخليفةستمهولما،طرحهفيجاد

يعقوبيناسحاقهعيسىابوادعىللميلادالثامنالقرنبدايةفيفارسيلادوفي

مبعوثينخمسةأحدانه،أمويخليفةآخرم(075-)744محمدبنمروانعهدفيالأصفهاني

يقدرولم،مقاتلآلافعشرةقرابةحولهالتفوقد،الخليفةعلىالتمردوأعلن،للمسيع

يفشاأناستطاع)السفاءالعباسيالخليفةول!ن،عليهمسلطتهفرضعلىالآمويالححم

عنه.حثيرةأساطيربتدليجأتباعهقاموقد،رجعةغيرلىإجموعهم

يدعىخزريرجلحردستانشمالأقصىفيظهرالميلاديعشرالثانيالقرنوجؤ

فلسطين،إلىالعودةإلىفيهادعاهمالعالملصودإلىمتعددةبخطاباتبعثدوجيسليمان

أنهوادعى،(الروي)داودإلىغيراسمهأنبعد،والدهرسالةمناحيمابنهتابعموتهوبعد

سرتوقد،فلسطينالىبإعادتهماليهودووعد،ايلياالتبي!انوالدهوأنالمنتظر،الممميح

لأنه،المنزلسطحإلىيصعدأنعليهالمقدصمةالأرضإلىالعودةيرلدمنبآنحينهاشاثمة

به،آمنمن،باعوقدهالعودةيرلدمنحلأورشليمالىجواوتحملستج!+،الملائحة

وقد،محتالانهناك!انالإشاعةهذهوراءآنبعدفيماتبينوقد،الأثمانبأبخسمنازلم

الجماعاتمنبطلبزوجتهوالدبعلىقتلهتمأنبعدحثيؤأسطو!لةشائعاتسرت

اليهودية.
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مدينة!اح!676-1)626فلفيشبتايفحاقالمسيحأنهادعىمنوأشهرأهمآما

،وسليمانداودالنتمسهيلقبوحاق،القباليةالطاثفةأتباعمنوحان،التر!يةأرمير

السجن،وأودع،عليهالقبضلمحيثللملاحقةتصزضالمثحانيةالسلطةمحبتصالحهولحن

!قد،عظمةيزدادشمآنهو!ان،يزدالونحانواأتباعهعدديتتاقصأنبدلولحن

أفحاره،نشرعنبالعدولتقنعهأنمتعددةوساطاورَخلالمنالمثمانيةالسلطةاستطاعت

استموهـولحتهأقندى()محمدتقص!هسقىحيث،الإسلامباعئتاقوأقنعتهيل،وتصوراته

الأمرو!ذلكَ،ام676سنةفيهاماتحيثبولونياالىنفيهتموقد،سرابدعوقهيبشر

محطالشديدبذخهو!ان،بولونيافيظهرالذيام(،!7-)1724فرانكلجا!وببالنسبة

الإمبراطورححمأشاءالغلا!نَمالصودبينمصميحظهرحما،المرحلةتلكجؤودصثمةإعجاب

مشيابهمليعودرحلةفيللميلاد1862صنةجؤبهمن2منالمسيحهذاقادوقد،الثاتيتيودور

والعطش،،الجوعمنالطريقعلىماتأ!ثرهمأنإلا،الميعادأرضإلىالأقدامعلى

والمرضر،.

وهوالمنتظرالمسيحأنهام(398-)1817بالبهاءالملقبعليحسينميرراادعىحعا

)ربالاْلوهيةأيضاادعى!ما،ع!اجؤالرحالبهحطتثمفارسبلادقيولدالذي

وأنهسيعالا،اليهوريةبالديانة،الدبنيةدعوتهيريطولتمتاوئيهجعلالذيالأمردهو،الحنود(

الليمفيهفازيومأهذاالآقداس!تابجؤجاءوقد،فلسطشِإلىاليهودعودةالىدعا

نإ،الحقتاللهقلالبحورسجرتبهالذيالمَدحهذامنالوصلزلالوشرب،القديمبأنوار

أبناءياوتعالواهلموا،المل!وتفيمنيناديوالروحالطهور،مطلعحوليطوفالطور

هوماوظهر،الوعدأتىقدلصهيونوصاح،للقائهفموقاالفهحرمأسرعيومهذاالغرور،

العقيد-!الآديانلَوحيدالبهاءعلنواْ(المحبوبالعقلزالمتعالياللهألواحفيم!توب

-)1844البهاءبعبدالملقباْقثديعباسابنهوتابع،اللفاتبتوحيدنادىأنهحعا4البهائية

ويمتلحون،المقدسةالأرضإلىاليهودطواثفتأتيالآنأفانتظرواقائلاالنداءهذاأم(219

لم(.وطناجميماتصيرفلسطينأنإلىتدريجياهـلزداد،بهاوش!حنون،والقرىالأراضي

الخليجحربسياقظهرفيقدف!انالمعاصرالوقم!جؤظهرواالذينالمسحاءآخراما

صعورء،ببثالإعلامبدأوقد،القادمالمسميحأنهاليهودالحاخاماتأحدادعىحيث،الثانية

الموضوعإزاحةتم،واليهوديةالمسيحيةبي!إرباكحالةلإلجادوتحاشياييدو،ماوعلى،ولحن

استلامرفضوافلسطينفياليهودالمتدينينمنالآحباربعضآنذ!رهوالجدير،إعلاميا

بتو!لعهاالإسرائيليةالح!ومةقامتالتيال!يعاهـلةا!اسلحةسميةمنالواقيةالحمامات
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!يمائية!،وسذاتعراقيةصوا!لخاطلاقمنتحسبا،الثانيةالخليجحرب!ؤمواطنيهاعلى

واق،الأسلحةتأثيرتلكمناليهودسيحميالفهأنيعتقدونالأحبارهؤلاءلأن،أسراثيلعلى

أيضا.الحقيقيبالممميحستأتيالحربتلك

الدييالحاملهوالحربهذهحواملأحدأنأعتقدقإني،الثالنةالخليجحوبأما

ومج!ثم،التاريخنهايةوعقيدة،الألميةالعقيدةمنهاسيمالا،البروتممتانتيةللمسيحيةالعقيدي

المنتظرالمسيح

اليهودأنإلا،اليهودمنحانواالمسيحأنهمادعوامنأ!ثرأنمنالرغموعلى

التارلخ،مرعلىظهرواالذينالمسحاء(شحالحلرفضوا،الأحبارمنهموخاصمة،التقليدين

للل!واستموار،اليهوديةالمقيدة!اساسيارحناتشخلالمخلصمجيءانتظارعقيدةلأن

إنهاءهوالتاهـلخيمجيئهأنيمنيوهذا،المسيحمجيءانتظاراستمرارعلىقائمالعقيدة

هياليهوديةان،مابمعتىأي،اليهوديةالعقيدةفيأصاسيرحنيتهدمهـلالتالي،لعقيدته

صريم،ابنعيسىالمسيحبعسيحيةتمترفلمفهيولذايج!+،لنالذيللمصيحانتظارحالة

وذهبت،اليهوديةمنخرجتقدحانتالتيالإنجيليهَالمسيحيةبالعقيدةتعترفلمأنيهاحما

المسيحيةال!قيدةأي،الإلخيليةبالمسيحيةأقصدهماآنإلىالتتولههناوأرلد،عنهابميدأ

فيهاأقصدولا،التوراةأتشا!ؤحماالمسيحيةالعقيدةعنحتميز،اله!نجيلجؤأتتحما

.بالذاتالمسيحيالإنجيليالمذهب

المسيحيةوقامت،التوراتيةالمسيحيةمنخرجتقد!انت،الإلخيليةوالمسيحية

الإنجيليةالمسيحيةطورتبح!ث،ممتقدهاالىرئيولةزارادشتيةتصوراتبإدخالالإنجيلية

المسيحيةالألفيةالعقيدةإلىازارادينمتيةبتاثيرات،التوراتيةالمسيحيةفيالربيوممعتقد

معالأ!ضوسمححم،عامألفلمدةملحاس!حلالذىالمسمحبعودةلملخصال!ىالالخملمهَ

الصمماويالملىتوحلول،الاْرضيةالتارلغيةالمرحلةبينانتقاليةموحلةوهي،القديسين

التصور،الألفيةعقيدتهاعلممابنتقدالمسيحيةحانتالننيالتصوراتأهمومن،الآبدي

الاَناام5ومريديهأتباعهيودعوهويوحناإلجيلفيجاءوما،اللاهوتييوحنارؤيا!ؤجاءالذي

المحامي،يأتحملاانطلقلمفإن،لحملخيراانطلاقي!ؤ)نرسلني..2منإلىمنطلقفإني

والبرالخطيئةبشأنالعالميفحمفإنهجاءومتىإليحم.أرسلهفإنيانطلقتاذاوأما

".والدينونة

الهاهـلهمفتاحمعهالصماءمننازلاملاحاورأيت5جاءفقداللاهوتييوحناررياجؤأما

وقيدهوالشيطانابليسهوالذيالقديمةالحيةالتنينعلىفقبضيده.علىعظيمةوسلسلة
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تتمحتىبعدصاحؤالأمميضللالحيعليهوختمعليهوأغلقتالاويةوطرحهسنةألف

لعسِرا.زماثالحلأنيدلاذلكوبمدالمشةالألف

شهادةاجلمنقتلواالذيننفوسورأيتحماوأعطواعل!هافجلصواعروشاورأتِ

علىالمممةيقبلواولملصورتهولاللوحشيصجدوالموالذيناللهحلمةأجلومنيصموع

حتىتعشفلمالأمواتبقيةوأماسفة.ألفالمصيحمعو!وافماشواأيدليموعلىجباههم

سيحونونبلعليهمسلطانالثانيللموتليسهؤلاء.الأولىالقيامةهيهذهسنة.الألضتتم

صشة.ألفمعهوسيملحونوالمسيحلفهحهنة

أريعفيالذينالأممليضلهـلخرجصمجنهمنالشيطانيحلالصنةالألفتمتمتىثم

عرضعلىفصعدواالبحر.رملمثلعددهمالذينللحربليجمعهموماجوججوجالأرضزوايا

الصماءمناطهعتدمننارقنزلتالمحبوبةولالمديتةالقديسينبمعسصروأحاطواالأرض

والنيىالوحشحمثوالحيرل!التاربحمرةءطرحيضلهمحانالذيوإبلمسوأ!لمهم.

الآبدين.أبدالىوليلانهاراوسيعذبونال!ذاب

ولموالسماءالأرضهرلتوجههمنالذيعليهوالجالسأبيضعظيماعرشارأيتثم

02.اللاهوتييوحنارفلا،اللهاْمامواقفينوحباراصناراالآمواتورايت-موضعدهمايوجد

حعووسمهيأةاللهعندمنادسماءمننازدةالجديدةأورشديمالمقدسةالمدينة)رأيته

وهوالناسمعالفهمس!نهوذاقاث!والسماءمنعظيماص!وتاوسمعتلرجلها.مزلنة

دمعةحلاللهوسيمسحلهم.إلهامعهمي!وننصسهواللهشعبايصونونوهممعهمسيس!ن

الأمورلأنبعدماجؤوجعولاصراخولاحزني!ونولالعدمافييحونلاوالموتعيونهممن

الهالهوأحونش!*حليرثيفلبمن..!ابخهايةالبدايةوالياءالألفهوأنامضت..قدالآولى

وعبدةوالسحرةوالزناةوالقاتلونوالرحسونالمؤمنينوغيرالخاثفونوأماابنا.لييحونوهو

رؤيا6الثانيالموتهوالذيو!بريتبنارالمتقدةالبحيؤثفنصيبهمالتبةوجميعالأوثاق

2.?اللاهوتييوحنا

يقوموسوف،ليبطسوفالدجالالمصيعفإن(err.-025)لحتانتييوسوح!سب

لهمسيبعث4الربإلىيقضرعواأقوبمدالتور،أبناءإليهسيلتجئالذيالجبلبمحاصرة

،الدجالالمسيحفيهاليزمحربوت!ون،الملاثحةمنجيشمعالسماءمغالمخلصالمسيح

المسيح.أماموالأحياءالأعواتالدينونةيومفيهـلقف،السلاميحلوبذلك

هذاانإلا،بالسلامسينتبالتاريخانالىتذهبآنهامنالرغمعلىالألضيةوالعقيدة

لنواممشعوبوجئث،الدماءمنانهارفوقبالعبورالايتحققلن،تصورهاحسب،السلام
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ولحنه،الشمالنحوهـصرب،بالرعبسبصابذاتهالدجالالمسبحأنحنىأثر،لاببقى

بالمسعحمميلقونالذينالملالحةمنالم!ونالربجيضيدعلىفئهزمالمعرحة)دثانيةيعود

دونسيعياثمونالنينالذلشمبعبيدافسيحونونمريديهأما،الآبديالجحيملىإالدجال

الأبد.الىزمن

مابدرجةيساهمأنالىللميلادالثالثةالألفبدالِةفيالألفيةالعقيدةأستمارقادولقد

بمملياتلمَومانإلىالأمرلحيةالمتحدةالولاياتدفعجؤالبروتمشانتيالمسيحيالمذهب

نأالىالأمرلحيةبالإدارةدفمتالتحديدوجهعلىأو،الدينيالتاريخصناعةأجلصنالإحماء

الىللوصولالبروتعستانتيالرثيويالدينيالتاريخيللسيناريوإخراجيةسينوغرافياتضع

الحونية.هارمجدونمعرحة

وفي،حواملوعدة،مصالحعدةإلىواسممادا،الأمرلحيةالمتحدةالولاياتبدأتوقد

المورأو،والمسلمينالإسلامضدالحونيةحريها،مترابطةسلسلةشحلوعلى،أما!نعدة

ابتداتهاوقدهالظلامابناءضدأوالشر،محورآو،الإرهابضدأو،الصليبيالتعبيرح!سب

الصلييي،التمبيرحسبالفولبلادأو،الماهرةبابلأو،العراقباحتلالثم،اففانستانيعزو

قائداصميحونوالذيالمنتظر،المم!يحمجيءعنستتمخضالحروبمنالسلسلةوهذه

بمضتخرسحانمتطبوشجورجخطاباتأننلاحظهناومن،هارمجدونلمعرحة

الإعلاموصمائلأن!ماالخير،ومحور،الشرمحورمثلمنالدينيةالخلفيةذاتالمصطلحات

تلبسوهيتتدربلجمماعاتالتلغزسنمةواللقطات،الصوربعضمنتصتفيدآنحاولتالغريية

توحيأنتحاولانها!صا،الظلامأبناءأنهملو!ما،إيحائيا،وتصورهم،السوداءازردبة

حماحصينصدامالسابقالمراقيوالرئيس،لالنبنأسامةالقاعدةتتظيمرئيصبأنذهنيا

.الدجالالمسيحشخصيةمنتشحيلاتأنهمالو

!لأ،والأهداف،الأغراضالمننوعةالقياداتمنعددمع،الآنتجلسالألفيةوالعقيدة

الاستقرادالأمريحيةالمتحدةالولاياتتحاولالذيالتاهـلخقطارعرياتمنالأولىالعرلة

.بمقوده

بل،الأرضيةالحرةمرحزهي)القدسهأورشليممديتةأنتقذالألفيةالمقيدةوهذه

التصورهذاويمغتضى،سيعودواليه6المصيحابسيدقامالزيتونجبلفمن،ال!ونومر!ز

بدايةفيالأولىالصمليبيةحرولهافيالأورييةالأمموجتدت،قاد!قدحانتالعقيدةهذهفإق

ولا،المعميحيينعلىيحزمونيحؤنوالمالمسلمينأنمنالرغمعلى،الثانيةالميلاديةالألفية

المحميحيةالدينيةالأصوليةرأيحسبول!ن،أورشليممدينةالىالحجقطاليهودعلىحتى
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إلىللوصول(الدجالينالمسحاءأو،الظلام،أبناءالمسلمينححمتحتالقدسابقاءيجوزفلا

آورشليم:تحرلرإلىبالدعوةالثانيأورلانالباباللميلادا590صمنةقاموقد،الآبديالخلاص

المسيحيةالأماحنالولميونيحتلحينجؤ،ولتشاجرونيتحاسلونالنبلاءالفرسان)أن

.فيها(ولتوطنونالمقدسة

بدلالةأنتمالأل!شمالشعبيا،الفرنجةشعب)ياقائلاالجماهيرالىخطب!صا

الفريب،،فارسامبراطورلةشصهإنوالمختار..المحيوباللهشعبال!ثيرةأعمالحم

أهلهامنوافراغهاالمسيحيينآراضياحتل،لهبالير!نلاالذيالطباعمهزوزالحافر،

.(والحرقوالنهببالموت

أجلومن،أورشدمِمأجلمنالموتهودلخلاصءل!ضمنأأنالحنيصةاحدتوقد

يجبالذينالولميينضدلآنها(المقدسةالحربأو،العادلة)الحربإنها،المسيحمجد

)القدهـسأأووشليمالىوصلتوقد،الصليبيةالحملةوانطلقت،الحنيسةلسلطةإخضاعهم

وهماليهاوصلوافقد،المنطقةالىبالسلامالمس!حيةالقواتهذهتأتيانويدل،ام990سنة

وأخلاف،العاهرات)أبناءمن،سالمومن،قاوممنجثثوفوق،الدمببحيراتيفوصون

(.الظلامأبناءمنوالوثثيين،قايين

ةبطر!ولحن،ثانيةللبروزالثمعاراتنفسعادتالئالثةالآلفيةلدايةومع،والآن

شعارالشعازاتهذءأهمومن،الدينيمحمولهامنهاتبعد!يمتخفيةجديدةباْسماءمفلْفة

فيشهرةالأحثرالجماعاتهمالعىحرأسحانن2وسدلىالخير،ومحورالشر،محور

والذين،السابعباليومالمبشرينوجماعة،ليوهشهودجماعةفإن،ايأولىالصليبيةالحرب

الديتيةالمذاهبمنوسواها،الآمرلحيةالمتحدةالولايا!جؤملايينستةقرالةيتون

الفرقومذء،الثالئةال!ونيةالحربفيالدينيهَالروحالآنتبثالتيهيالجديدةالبروتستانتية

الربفمهالتمممحون!هحربمنبدولا،هادمةالماريخنهالهَأنالىلذهباليرولَصممانتمة

لمعاقبتهمالملائحةإلىقادتهميُممقمأنيجبوالتي،الأخىوالآممالشعوبمنالمختار،لشعبه

الأرضى،الفرلوسإلىالوصولجل2منضروريةئعَذالحربوهذه،لاهايمحححةإلى)أو

حراسوجنود،النورابناءيحثدأنضيرمنفلا،الإل!ةالإرادةتتحققأنأجلومن،ولذا

.الظلامأبناءضدحربهمفيالآخلاقيةالقيمبعضيهوهوشهود،العحل
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الثانيالفصل

اليونانبمالعهد

استطاعتقد!انتالتي،آثيفابقيادةبالتوحدايجةبحروجيوشف!موببدأتأنبعد

انتشارها!تعانِولم،الأوهـليالقاريمحيطها!ؤثمومن،الأرخبيليمحيطهـا!تتوسعأن

منالنهايةفياستطاعتوالتي،الميلادقبلالثامنالقونفيالفيفيقيةالمقاومةمنإلاهذا

ويدأ،الميلادقطالخامسالقرنءذروتهإلىوصلالذيتمددهاوتالعت،ضو!تها!سر

قبل294سنةالفارسيةالقواتتقدمتعندماالأولداهـلوسعهدفياليوتانيالفارسيالصدام

علىالعارسيالمحدودالتفوقوفلهر،النجاحبعضالحملةتلباحققتوقد،اليوناننحوالميلاد

نأحاولواالفرسولأن،اليونانشممالعلىيصحيطرواأنالفرسواستطاع،اليونانيةالموة

أستطاعتأثاناجيوشولحن،ثانيةعس!رلةبحملةداهـلوحمابعثفقدالنصر،علىيحصلوا

استطاعواالميلادقبل894سنةحؤالقرسول!نالمياشو،الفارصيالجومأمامقصمدآن

استطاعت،النهايةوجؤ،ولحن،واحر!وها،أئينامعابدونهبوا،الوسطىتدميراليونان

عليها،الفارسيةللهمنةحداتضعأن،واحدةقيادةتحتتوحدتالتي،اليونانيةالجيوش

بقيادةاليونانيةالجيوشوأخذت،الميلادقبل947سنةسلاميصمعر!ةبعدالمنطقةوعلى

قبلflitصمنةوفي،الفارسيةالإمبراطورلةحسابعلىالصغرىعيرآسياببط!تتقدمأثينا

،الحيويمجالامنالفارسىالوجودتحشىأنأثمذابقيادةاليونانيةالقواتاستطاعتالميلاد

كبل454صمتهضخمبحرىأسطولمنمرلفأصكسحريادععالمدمآناص!طاع!إنهابل

السياسيةالسيادةتطورتوقد،الفارسيةالسيطرةعلىقمردهااعلنتالتيمصرإلىالميلاد

المقدونية4الدولةموسس3(336ق-)935الثانيفمِليبصد!سيمالااليونانيةوالعسحرلة

للقياموخططقررقدحانالذيوهو،زمانها!الأعظمالدولةمقدونيامنجعلالذيوهو

دوقحالالميلادقبل336سنةاغتيالهولحن،الفرسضدالنطاقواسعةعس!رلةبحعلة

3(،ق323-3361المقدونيألاصمحندرالنجيبالفلاسفهَتلميذالحىتوليهـلعد،ذلك

ح!هه،يرسخوأن،الداخليةحححاباتهيصويأن،سنهصغومنالرغمعلىاستطاع،والذي
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قبل334سنةففي،مثيللهيحنلمبشحلالإغريقيالتوسعحرحةتسارعتحينهاومن

طرلغهتابعتلتهاالتيالسنةوفي،الصفرىسيا2نحوالمقدونيالاسحندرقواتتقدمتالملورد

لخوطرلهقهوتابع،الفارسيةالقواتعلىالتغلبواستطاع،المتوسطالأييضاليحرجتوبنحو

قرابةجبيلمديفةفياستمرحصاربعدتباعاسقطتالقيالحصينةالفينيقيةالشاطئمدن

فيأيضاساهمماوهذاحعحرر،استقبلتهالتيمصرلخوطرلقهتابعومنها،أشهرستة

الاصشيلاءمنالمقدونيالاسحندراستطاعوقد،فتحهاالتيالأقاليممنوسواهامصر،أغرقة

الميلادقمل331ستةوجؤ،الميلادقبلTTYسنةفلسطينواحوَل،الأدتىالشرقصنطقةعلى

ثمحمحرر،أيضااستقبلتهالتيبابلمدينةيدخلأنواستطاع،الرافدينبلادلخووصل

وقد،النهدنحوطرلقهالمقدونيالاسحندرتابحثمومن،تباعافارسومدنعواصمسقطت

الحضارةرسولنفسهمعتبرااليولاقيةالحضارةالمفتوحةالباودإلىيُدخلالإسحندربدأ

أنمنأحثر،ق!ريفلسفيمقهومذاللبلداناق!ماحه!ان4بذلك،العالمإلىالإنسان!ة

العلينيالضحربنشرالمقدونيالاسحندروقام،عسحريااحتلالااو،اجتياحايحون

ثقافيةبوحدةتنعميفتحهاالتيالبلادجعلإلىيسمىالجديدالقاتحهذاو!ان،الفلسفي

يمزجأنفمأتهمنماحلدعمعلىشجْعفقدولذا،الينستيةوالأخلاقالقيمتسودها

بينالمخططالزواجعلىشجعفقدولذا،واحدةأسية،ثقافية،حضاهـلةوحدةفيالشعوب

الثمحبيهتلصهرواليونانالفرس

عناصربعضجمل،البلدانفتحفيالاس!ندرقطمهالذيالطولالطرشهذاولحن

الاسحتدريحملهاحانالتيالحبيرةبالطموحاتذرعايضيق،التعبأنهحهالذيجيشه

الاس!ندرلهاتصدىوقد،ضدهالموامراتيحيحونالجيشعناصرلعضويدأ،المقدوني

وبينعا،ايأدنىالشرقلخووالمودةالحملةمتابعةعنالتوقفأقررالنهدفيولحنه،بحزم

وفي،الميلادقبل325سنةبابلإلىووصلى،البريالطرشاعبرهوعاد،بحراقواتهبعضعادت

بتفليبصياستهبدأحينهاومن،بقوةقمعهاستطاععس!ريتمردنشبالميلادقبل324صنة

الإغرلقيءالعنصرعلى،جيشهفيالفارسيالمنصر

الملاريابداءاصابتهبمد3233قسنةوالمبحرالمفاجئالإسحفدروبموت،ولحن

فلاسفة،لاعسصرلونقادةالححمتولىأنبعد،العلينيالفلسفيالمشروعانهار)البرداء(

حىتحتاليونانأصبحتحيث،العسحرلينقادتهب!امبراطوهـشهانقسمتحما

سوريامنطقةأما،أنتيجوسسلطةتحتال!برىوفيرلجيام!دونياوأصمبحتانتيباتر،

بطليعوس،ححمتحتومصر،بابلواليصلوقصحىتحت!أصبحتالخصيبوالهلال
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هي:منفصلةهلينيةدولةثلاثقضحلتيينيةحاسعةمعر!ةوبمد،الميلادقبل381ستةو!

الأنتيجونية.ومقدونيا،البطلميةومصر،السلوقيةسمورلا

جؤللسلوقيينآخروحينا،حينامصر!للبطالمةتابعةفأصبحتلفلصطينبالنسبةأما

وعانت،،والحصلوقيينالبطالسةبينالصراعثمنالحدوديةفلسطينمنطقةدفعتوقد،سورلة

فلسطينصننتقلوحانت،العامةالآحوالوسوءوالحوعالمقرالحثيرمن،ذلكبسبب

قامالميلادقبل003صنةوفي،البطالسةالى033ق1سنةأخيراانتهـتألىإلى،أخرىالىهيمنة

تحتفلصطينهـلقيت،آفرلقياإلىاليهودمنعدداًونقلأورشليمعلىبحملةالآولبطليموس

الميلاد.قبلا89سنةحتىاليطالسةحى

على،مترافقة،العامةالأحداثمستوىعلىبالدوءليوداولايةفيالمرحلةهذهاتسمت

فقددينياأما،المجتمعمنالعلياللطبقاتهلينةبدءمع،طبقيتمايزببدء،الهجتمعمستوى

حوليلتفوناليهوديحعلواأنمنال!هنةه!نالذيالآمرالدينيبتسامحهمالبطالمةاتسم

السيا!ميةالدينيةالعقيدةضمناليليميةالفلصفاتباندخالذلكترافقوقد،اليهوديةالعقيدة

المذهبتمثل!انتوالتي،لليهوداللاهوتيةالعاصمةبابل!انتأنوبعد،اليهودية

بترجمةبُدئهناكحيث،الليبرالياللاهوتعاصمةالإس!ندريةأصبحت،الأرثوذ!سي

الثاني()بطليموسفيلادلفوسبطليعوسرغبةحسباليوثانيةإلى(السبعينيةأالترجمةالتورأة

347(- ' AC،فحانوافلسطينهـودأماهوالاَدابوالملومبالممارفمقماحانوالذيق!أ

عدةتش!لتوقد،للإغرلقعملاء!انواالذينال!هنةضدالثوريالجناحيش!لون

لاحقة.مراحلفيليودمقاطعةفيدينيةمذاهب

استقلاليةعلىتحصلأندون،مح!تقلةشيهالبطالسعةعهد!ل!ودمقاطعةحانت

يحضعونوحانوا،الدينيةبحرشهميتمتموناليهودوحان،الأقاليمباقيشأنشأنهاسياسية

الصياسيةالسلطةأمامالمسوولالأعيانمجلسيتنسالذيالآ!بوال!اهنلححم

منبمورهيجممهاحانالتيالجزلةالأحبرالحاهنمنتتماضىصانتوالتي4اليونانية

التراثي.الدينيصِانهمعلىيحافظوابأنلليهودسمحماوهذا،شعبه

ةمعر!فيانتصارهمبعدالميلادقبلVNAسنةجؤللسلوقيينفلسطينخضمتوقد

السلوقيونقذرفقدولذا،للصلوقينالموالياليهوديالحزبذلكفيساعدهموقد،بانيماس

الأمر،الشأننووالدعمهذامناستفادوقد،اقتصاديادعمالهموقدموا،الموقفهذالليهود

ء،اليلينيالاجتماعيوالنمطالفحراليهوديةالقياداتتبنيجانبالى،ساهمالذي

عنى4يزدالونوالوجهاءالقادةحانفبيتما،الاقتصاديالاجتماعيالتطيقوتعميقتش!ل
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وقي،بالتصاعدالشمبمعاناةوبدت،اليوتاتيةالمقاطعات!حلفقرايزدالولىالعامة!ان

بعضقبلمن،دسهاتمالتيلككسيمالا،الخلاصولنبوءاتأفحارتفصيعبدأتالفترةتلك

التبيسفرمثلالصمابقينالأتبياءأصفار!،الفقراءجاثبالى!انواالذينالدينرجال

بعصقامأنبعدخاصةالتوراتيالفحرفيالغنوصميةاليونانيهْالفلممفةتغلفلت!ما،إشعبا

وبالتالي،الصحانيةبالمَوحيبةتغترالىأدىالذيالأمر،فلصمطينفيبالاصشيطاناليونانيرين

الفلسفيالفحرورثةانفسهميُقذون!انواالسلوقيينوأنبخاصة،الفحسلةالثقافية

المقدوني.للإس!ندر

السلوقيين،مؤلديبينتمثل،السلوقمِين!دبدايةفيبينيليوديصراعنشبوقد

البرجوازلةللطبقةالممثلياسونبقيادةللسلوقيينالمولدالفرلقفحان،البطالسةومرلدي

اليطالسة4جالبإلىوقففقدأونياالحاهنبقيادةبيهوديته!المتمسكالفررشأما،اليهودية

U))إبيفانس(الرابعالطوخيوسالسلوقيعلىياصونعرضوقد - 1vo)ليلينأناقم

ذلك،حصلولما،الفضةقناطيرالحثيرمنيعطيهوأن،أعلىحاهناعيفهماإذااليهودية

علىالعصيانعلنواوأالشعبثار،الطبقيالالقسام!لادةومع،أليهوديةبهلينةياسونهـلدأ

الذيالوقتفي،شعبيةثورةإلىقادالذيالأمر،الرابعأنطوخيوسعلىوبالتالي،ياسون

عودتهوالماء4الميلادقيلا67سنةمصرعلىحملةيقودأأبفان!مريأالرابعأنطيوخوسحان

ثلاثةلمدةلجنودءأورشليموأباح،!ودولايةواستباح،التمردحرصةوسحق،أورضليماحهر

للإلهآخروجهايشلوالذي،بعلالنعانيللإلهمعبدإلىحوَلهالذيالعلونهب،أياح!

مدينةأورشليموأعلن،اليححلمذبحعلىالقراب!لينمنالخمازيربتقديمسمححما،زرس

السبت،يومتقديسوألغى،فيهااليهوديةالدينيةأليمعائرممارصمةومنع،)بولس(يونانية

أمر!ما،القانونعليهايعاقبجرلمةالختانواعتبر،اليهوديةالدينيةبالأعيادوالاحتفال

قامحما،السلوكَيينقبلمنأعلى!اهناالمتهلينمنيلاوسوعين،الشرلعة!تاببإحراق

الضرائب،منالمزلدوفرض،ليودمقاطعةعلىالصيطرةلضمانهيلينيةمستوطنةببناء

لمحقيقيةوجوديةزمة2اداليهوديةوتمرضت،اليينةفيالانخراطالطبقاتبعضوبدأت

ومنها،خلاصمِةرئيولةنبوئية!تاباتتظهربدأتالوقتهذاوت،قبلمنمثيلالهاتشهد

الأنبياءأسفارجؤالخلاصيةالتبوءا!بعضبدساليهودالحتبةبعضقام!ما،ممفررانيال

أسفارفيهـلدسولهاالقمنب!ي!تبوق(المجهولون)الجددالآنبياءو!ان،وارميا،ا!عيامثل

النبوعاتهذهأنويما،الماضيجؤحتبتقديمةتتبراتأنهاهـلذعون،المشهورلنالأنبياء

فقد،حدثتقدالمر!دمنوهي،ماضيامفهجزءأصبحالذيالمصتقيلعنتتحدثحانت
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إلىالنبوءاتتلئهتردلم،نفسهويالوقت،الشعبقبلمنعاليةمصداقيةاتالنب!تلكأخذت

السلطة.قبلمن!تابهاملاحمَة

معالحشمونيمتتياهوالحاهنقام،الدينيةوالفوضى،ال!بىالأحداثهذهوأمام

ثورةالىأدتالتيالشرارةو!انت،عصاباتثورةإلىتحولتتمردبحر!ةالخمصةأبنائه

الإغريقية،الأوئانبعبادةيأمرهماليهوديةمودينقرلةإلىسلوقيرسولوصولهيالمي!اييين

لهمنطلقاالرلحفمنمننياهوا!حذوفد،السلوقيينعلىالتمردوأعلن،بقتلهمننياهوقاموفد

الثانية،بالدرجةالحملوقيالجيشوضد،الأولىبالدرجةاليينةوحر!ة،المتطينيناليهودضد

حرحملاتفمنفيالملتولةالجبليةالطرقومن،الحصينةالمفاورمنمتتياهواستفادوقد

عور،ييت)معرحةمعرحتينفيوانتصر،النظاميبالبيشحبيرةخسائرألحقوقدوفر،

علىبالاصتيلاءحبيرقامبجيشيبعثالصلوقىِالملكجعلالذيالأمر،حور(بيتمعرحة

استفلوقد،الحشمونيينالئوارضدالحملاتيضنوبدا،هيحلهافيالعبادةومنح،أورشليم

وقد،بإحراقهاوقاموالحهوفالمفاورعلىواسعةحملةوشن،السبتيومالسلوقيالجيش

الووب.محاولتهآلماءماتالذيمتتياهوالتورةقائدمنهمو!ان،!ييرمنهمعددمات

)المطرقة(،محابيلفسهلقبالذيليوذاابنهمتتياهوموتبعدمنالقيادةوتولى

ةالمعر!!يموتمنأنصرْححما،السبتيومأنفسهمعنالدفاعلجماعتهشزعوالذي

همِمنتهمحانمنووستح،العسحرينظامهبتطولرقامحما،خالداولصبحشهيدايحون

والفرال!رمبدأعلىتقومعس!ريةتحتياتخلالمنالمابياستطاعوقد،الرلفية

حاولوقد،ليسياسالقاتدإمرةتحت!انتالتيالسلوقيةبالحاميةمتعددةهزائمإلحاقمن

منحخلالمنالحشمونيةللحرحةاليهوديالشعبيييدالظْيضمفوان،المحابييمشرضيأن

يحققأنأخيراواستطاع،هذاعنابعدإلىينطرحانمحابيولحن،الدينيةالحرلةالولاية

وآزاح،الميلادقبلا64سنهَمنالأول!اتونشهر!ؤأورشليممدينةالىبالدخولأهدافهاهم

بقيتالشعبيةالتدتراتولحن،اليهودعلىتسيطرحانتالتيالهيلينيةاليهوديةالطبقة

المتهلينيز!واليهود،الوكعيينالسلوقيينانصاربينمستمرة

آصبحأنفبمد،الم!ابيلجامتحبحأنالسلوقيةالسياسيةالسلطةتستطعولم

للمحابيينحانتصداماتعدةوبمد،لعوذاعلىحبيراحيشاجنَد،للعهدولياليسياس

المحابي،ليوذامعوالاتفاق4التفاوضإلىالسلوقيةالسلطةفاضطرت،فيهاجزشةنصرة

مدينةأورشليمعادتولذلك1)أييفالس،أنطيوخوساستصدرهاالتيالمراسيمالفاءتمأنبعد

توقيعالىالمفاوضاتوانتهت،الطرفينبينالعراببدورروماقامتوقد،ليوديةدلِفية
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الحشموني،بالوجودالرسميالاعترافخلالهمنتماتفاقعلىالميلادقيلا61سنةالطرفين

وروما.،أفيتا!بلمن

روما،الىبوفدفبعث،لوليدعملهضمنإذاإلاتتحققلنطعوحاتهأنلعوذاأد!كوقد

(،مشتركدفاع)اتقاقيةالمتبادلالعس!بالعونبتقديمالطرفيينيلرماتقاقعقدتمحيث

الحشمونية،السلطةأحبرمعبجديةالتعاملعلىالأولىديمترلوسالملكشجحأوجعلماوهذا

ضدالمساعدةتقديمالمر!ريةالسلطةمنللعي!ابييناليهوديةالمعارضةطلبمعهذاوتزامن

يتطلح!انالذيميحاييعليهااثتصراليداية!صغيرةبحعلةديمتريوسفبعث،الحمشونيين

يوحناأخعوهمعبقتلهوقامتهزمتهالحبيرةالتانيهالحملةلحن،مطلقممياسياستقلالالى

الآرلن.!رقيالىفرا)سمعاخوشمعونيوناثانأخوثهولحن،الميلادقبلا06سنة

الآخيربعثوالاسحندر،ديمترلوصبينالمنافسةإلىالسلوقيالعرشتحوضوبسبب

يوناثانعرفوقد،العرشعلىحرلهفيحانبهإلىالوقوفمنهيطلبيوناثاقالىبرسالة

يونثانبتنصيبقامالححمتوليهفيالاسحندرلخحولما،السيا!يةالخلافاتهذهاستغلال

قدسدخوللهالمخؤلالوحيدهو!انبحيثليوداولايةعلىأ!بروحا!ماأ!بر،!اهنا

،ليوداولايةأمورتصرلف!ألامشقلالمنهاصشاليونثانوتردًالاسحندر،الآقداس

حعا،وروماليودابينالمتبادلالدعممعاهدةبتجديدوقام،ولاعهغيريونثا!ولأن،ول!ن

أخوءخلفهثمسرء9بْأدقبصورةأو،باعققالهالسلوقيةالسلطةقامت،إسبرطةمحتحالفأنه

هـلافاجيزراليهاوضم،سلطتهحدودبقوسيعقامالذيالميلادقبل431سنة)سممان(شمعون

الأسيريونثانأخيهبقتلمنهتتتقمالسلوقيةالسلطةجعلالذيالأمر،لهميناءجملهاالتي

فيعزلمتهمنيثنلم،المستقلةأورشليملدولةالحقيقيالمؤسسشمعونولحن،لدلعا

سقطتآنولعد،السلو!يةالأحراهالعةحاصرأنفبعد،طموحاتهتحقيقفيبميداالذهاب

للأمرخضعتالتيسلوقياعنالاستقلالاعلنالميلادقبلا42سنةوحؤ،نهائيابتححيرهاقام

نأبعدسيعالا،تارلهخهامراحلمنمرحلةأضعففيفيهتمرحانتالذيالوقت!،الواقع

تسيطرأناستطاعتوالتي،السلوقيينأقدامتحتمنالبساطتسحبالرومانيةالقواتبدأت

قادرلنيعودوالمالذينالسلوقيينمهددةالصغرىآسيانحوتوجهتثم،الإغر!بلادعلى

ليودا.مضاطعةعلىويخاصةالأقاليمعلىسيطرتهمضبطعلى

الآثارومحا،الولايةفيالعامةالحياةبتهولدشععون!املعوداولايةاستقلالولعد

للك!اشتعلالحشمونيةالعائلةداخلالصراعولحن،الصدوقيينطاثفةبمصاعدةالعلينية

وقدأهـسحاهحاحم)بطليموس(تلميهوالسلطةعلىشمعوقتافسمنأهموحانالفتؤ
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باغتيالوقام،معارضتهإلىعادتلميول!ن،بابنتهفزوجهيستوضيهأنشمعونحاول

3سنةأبنائهمنواثمينشمعوق oوالذيهور!انوسيوحنانالثالثابنهولحن،ألميلادقبلىا

أعلنهناكومن،الانقلابعلىيسيطروأنأورثمليمالىيعودأناصتطاعلجيزرحاحما!ان

للهروبتلمياضطرمما،الميلاد!بل135سنة3(اق.-1351حشعونيملئ!!أولنفعمه

4هور!انوسليزمواأنالسلوقيوقاستطاعالحرجةالمرحلةتلئاوفي،الأردنشرقيإلى

أنطوخيوسالسلوقيالعاهلواجبر،أخرىمرةالسلوقيةالسلطةحطيرةإلىليوداوأعادوا

وأُسرالسلوقيونشحقوقد،الفرثيينضدحرله!ليوديةبقوةيشا!كأنهيو!انوسالسابع

التيليوداولايةالىالميلادقبلا93سنةوعاد،سراحهأُطلقثمالفرثيينكبلصهير!انوس

السلو!ية.بالقوةحلالذيالشديدالضعفبعدثانيةاصشقلالاأعلن

المر!زلة،السلوقيةالسياسيةالصراعاتمناستفادالذيهير!انوساستطاعوقد

ماْدبا،بعاصمتهاموآبفاحتل،سلطتهشوسيعوقام،الممطقهوالمابر!المسبيالفرأغ!من

ولحنه،التهودعلىشعيهاوأجبرأدوموأحتل،)نابلمطشحيموعاصمتهاالسامرةواحتل

لاحقةمرحلةفيالحشمونيينولن،مستقلةحعستوطناتالعلينةالمددتيترك!ان

مرحزأص!بو!س(صقوريةمديتةبتهويدوقاموالهمال!ليتيةالمستوطناتبمضاخضعوا

الذي3(اق30-01)4ارسطولولصابنههير!انوسموتبمدالححمتولىوقد،الجليل

ولدل،لأمهالمدنيةالإدارةيتركوأن،أعطمحاهنايصبحانموتهقبلوالدهاوصاءقد!ان

أخوتهسجنأنه!ما،جوعاماتتحتىآمهبسجنقاموالدهوصيةأرسطوبولسنينفذان

الححم.قوليهمنتقريياصنةبعدأرسطولولصماتوقد،أنتيجونوسمنهموقتل،أيضا

،ثيقب-3101ينايألصندرآخوهالححمتولى،أرسطولولسمو!وبعد

ينايأل!سندرامشطاعوقد،الفرلسيةالمعارضةبرزتأوظهرتالشديدلطغيانهوحسبب

ضمأقبعدممحنةاْ!برمم!احةالىالحشمونيةالدولةحدموديوسْعأنالعس!رلةبقوله

التهود.علىالجليل!ؤيسحنونحانواالذينالعربأجبوالأيطوريينأنهحما،اليهاالساحل

الثانيالحارثالآنباطملكول!ن،الميلادقبل69سنةغرةعلىالاستيلاءحاولىوقد

عبادةعهدخىألضاريةالمماركواصتعرت،غزةمدينةحا-تاصو6!ق!أ-11)0)أبروتيموهـثه

الأردن.شرقيفيأخرىومتاطقحورانعلىواستولى،الميحاييينعلىانتصاراحققالذي،الأول

المعارضةقوةلصاميالىداخلياأدت،ينايأل!سندرلهااتصفالتيالقسموةإن

المنطقة،إلىبجيضتهأتىالذي،ديمترلوسالسلوقيسو!يابملكاستعانصَوالتي،الفرلسية

م!لوقسبقيادةانتصارهمبعدالسلوقيينأنذحرءوالجدير،اليهودالجنودمنالحثيرومعه
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ثمرقجتوبممل02بعدعلىسلوقيةعاصمتهمليناءقاموا،الميلادقبل؟89سنةالبطالمةعلى

استطاعحتىلهمعاصمةوبقيت،دجلةمنالاينىالضفةعلى(الحاليععر)تلبغداد

وقدق!(،64-1913سورياإلىعاصمتهمفنغلوا،الميلاد!بل913صشةطردهممنألفرثهون

ليوديةأسرةألفيبنقل3(187-)223ال!بير()الملكالثالثأنطيوخسالصلومَياشهقام

صلوقيةعصمحريةحاميةمنهموشحل،الصقرىآسيافيوفريجياليدياالىالرافدينبلادمن

المملوقي.الححمعلىالتمرداتلقمع

تحرانأرمينيةملكغزا،دوليةمتغيراتضوءوعلى،السياقههذاوت،الفترةهذءوجؤ

محانواالذيناليهودمنمجموعةبنقلوقام،الميلادقبل83مشةفيفلممطينالحبيرشمالي

اس!ملاءبعدولحن،المجاريهخبرألهممنللاسمَفادةأرممثعهتووطنهم،بالمجارةلعملون

.صفهانأإلىالسببلنفسمنهمقسمنقلاونقلهمتمآرمينيةعلىالفرس

ومنذ،اليهوديةفيالتمردلقمعاليهودالجنودبعضالسلوقيالجيشمعقلرموقد

ينتصرأناستطاعالذي،ينايأل!سندرجيشإلى،اليهودالسلوقيونالبنودانضم،البداية

)نابلس(.شحيممدينةمحيطفيالسلوقيالجيشعلى

الفرلسيين،باضطهادقام،الصلوقيالجيشعلىالمظفرينايأل!سندرانتصاروبعد

بالسلوقيين.استتجارهمعلىمنهمانممَاماحبيرةاعداداوصلمبه

-)76ألحصندرا()سالوميفملومتسيونروجتهقبلمنالححموتولي،موتهبمدولحن

الححمعلىالصراعاندلعأنوبحد،موتهاولعد،ولحنهم،الفرشميبنمعتصالحت3(6قلأ

أيدهالذيالثانيوأرسطويولس،الفرسميونأيدهالذيالثانيهور!انوس:ابنيهابين

والحارث،الاْدوميانتيباترأيضافيهااشتركوالتي،ايأهليةالحربفيدخلوا،الصدوقيون

وقد،البتراءالىفرأنبعدهورصانوسجاتبإلىالأنباطملك63ق!ا-)87رلتاهـ!أ)1الثالث

قانافيالسملوقيينعلىوانتصر،عسحرلةبحملةمقاتلألفخمصينبقيادةالثالثالحارثقام

وألماء،أورضمليموحاصرليودأمعلحةعلىواستولى،الئانيانطوخيوسملحهـموقتل،الجليل

وطليت،المنطقةمنتقترببومبيبقيادةروماقواتبدأتالأهليةالحربهذهذروةوجؤحصارء،

وقد،البتراءالىبقواتهوالعودةليودامحنوالجلاءأورشليملمدينةحممارهينهيأنالحارثمن

يما،أورشلممآعيانرفض،القمسمحمِطإلىبومبىوصلولما،بوميىلطلبالحارثآذعن

اتباع!امماسرعان!لحن،بومبيالىالمدينةتسليم،المامةبمضومعهم،الهنةفيهم

يقي،بومبيالىطواعيةنفسهالثانيآرسطويولسسئموشما،الأبواببفتحالثانيهيرحانوص

قام!ما،فيهالمعتصعينوقتل،بمهاجمتهبومبيقاموقد،العىمبنىفيمعتصمينالحفة
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أعظمحاهناالثانيهورحانوصوعين،روماالىونفاهالححممنالثانيأرصطودولسيخلح

السياصيةالصلاحياتبمضومنحه،)درحصطروماتيملكلقبومنحه،للضعبوقائدا

عقود.ثمانيةلمدةاستقلالهادامأقبعدروماليةمقاطعةإلىاليهوديةتحولتولذلل!،المحددة

بدايةقييسقىالميحابيالقائدوحان،هيلينيبطابعالحشمونيةالحركةاتسمت

وقدالسبعةالملوكمرحلةبعدهمأتىثم،زعماءخمسةقيادتهمتولىوقد،بالزعيمالحرحة

وقد،3(اق40-1351حشمونيملك!أولنفسهأعلنوالذيهورحانوسيوحنانابتدأهم

الحهنةعلىامشندتفقددينياأما،الرراعةعلىاقتصادياالحشمونيةالحرحةاعتمدت

أعضاءمنفحانواأعلىثقا!ؤبعستوىيتمتعونخانواالذينالفرسميونأما،الصد!وقيين

تبناها،والتي،ل!ودالمقاطعةالعلينيالطابعيعارضونوحانواالتجارمنالوسطىالطبقة

وجامعيالتجاروحبارالإقطاعيينمنالمش!لةالعلياالط!قة،الصدوقيينللحهنةإضافة

منالحشمونيةالقيادةاستغادتوقد،هامشيأتاْثيرهاف!ارالدنياالطبقةأما،الضرائب

المرحلة.تلكًفيالعالميةالقوىفراغ

،قوةمنأوتوامابىال!ينةحارلواقدالثو!لةحر!قهمبدايةقيالحشموئيون!ان

علىوشجموابل،قتسامحوا،السابقموقفهمعنتراجعواملو!ااصيحواانبمدول!ن

لواهالفرلسيونحينهاحملوقد،اليهوديةوالسلطةالمجتمعبنيةفيالطنصتيةالثقافةتفشي

الحشموليينالملوكوأنم!يمالا،للحشمونيينمعارضينأيضااصبحواوبذلك،الطينةمقاومة

جيشهم.فيولميةمرلَزقةعناصرتتسيبعلىيعتمدون!انوا

فقد،الليوديةبنيةعلىثقافياتأشِراال!لشِيةالمرحلةخلفتهالأحبرالذيالتأثيروحان

الإسحندرلةإلىبابلمنأرئوذ!سيطابعذاتحانتالتيالدينيةاليهوديةعاصمةتحولت

هذهاحتاجتوقد،اليونانيةإلىالتوراةترجمةتمتفيهاحيث،الليبراليةلواءحملتالتي

فيأثرتالتيالفلسفاتاهموحانت،تقريياعاممئةمدةحاهناًسبمونبهاهَامالتيالترجمة

الرواقية.والفلسفة،الأييقورلةالفلصفةهمااليهودية

الأب!مقورية8الفلسفة

هذهاتخذتوقد،ق!(027-341)آبيقورفلاسصتهاأهمأحدإلىلمسبالتيوهي

المجتمعمعالفردعلاقةتنظمانحاولتأو،وتوجهت،بسيطاقروياشعبياخطاباالفلسفة

منالرغموعلىالفلسفةهذهأنحعا،والطموح،والمناصب،والسياسة،السلطةعنبعيدا

منوالغوف،والفيبياتوالأساطير،،الخرافاتمنوالتخلصالممور،الىدعت،شعبيتها
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التيالحقيقيةالحياةآنإلىوذهبت،وجودهانفتالقيالأخرىوالحياة،والموت،المستقبل

مطعئناد،U"،هادئا،قانعاالمرءتجعلالتيالخيرةالحياةهيالإنسانيحيصمهاألىيمحى

تطرحهمامحالتعاملعلىوقدرة،ومزايا،خصائصمنلإنسانالحياةتقدصهبماراضيا

علىأو،اليأسعلىالاتحالدونتحقيقهيمحنماآفضلبتحقيقوالتلذذ،لهالحياة

وبشحل،والآحلامبالطموحاتبعيداالذهابأو،الغيبيةالقوىعلىأو،التوهمأو،التمني

الضمير،راحةالىيؤديأ!يم!نما!لإلىالوصوليحاولالمنمبهذامخقصر!ان

هذاو!ان،الألهةومن،الموتمنخوفهسيمالاو،الإنسانوخوف،قلقمنوالتخلص

الحياةشوون!تدخلأوعلاقةأيلهليسفهو،وجودله!انإن،الإلهأنيرىالمذهب

حافة.بتجلياتها

الوواقية:الفلسفة

الثالثالقرنولدايةالرابعالقرننهايةبينفلنونأسع!هاقدحانالتيالفلسفةوهي

النظم،مناتخذتفهيولذا،التقليديةاليونانيةالص!ياسيةالفلسفةوثي،الميلاد!بل

عقلبهيتححم،دقيقنظامضمنيتحركالحوقأنىإلفذهبت،لهانهجاوالآححام

،تحديداالإنسانمعومميزة،حاصةعلاقةلهال!ونيالعقلوهذا،آبدايحطئأنيمحنلا

يتح!مأنلهيمحنالعقلىوهذاال!بير،العقلمنجزءهوصفيراعقلاالإنسانلدىوأن

مابمقدارالسعادةإلىيصلأنالإنسانيستطيحوبذلك،وعواطقه،الإنسانحاسيصباً

ذهبت!ماللاخر،المعاديةالهدامةوعواطفه،وأحاسمسه،إرادتهعلىيسعِطرأنيصتطيع

!أالاَخرونيحبنا!مانحونأرهيوالفضيلة،الفضيلةهيالسعادةأنإلىالفلسفةهذء

مابيهتيوازنآنالإنسانوعلى،الاَخرونيخدمناانلخب!ماالآخرينلخدموأن،نحون

الواجب،عملخلالمنتحقيقهيم!نوهذا،مم!نهوماوبين،المطلقالعقلعلينايمليه

يدجنآنالإنساقدعت!عا،الحياةفيالأهمالدورالأخلاقالفلص!فةهذهأولتفقدهناومن

والى،ضميرهراحةإلىيؤديبعا،الحقيقةعناليحثيحاولوأق،الطبيعةحىمعنفسه

الإنسانفإنوبذلك،الإنصمانبنشدهاأنيجبالتيالفضيلةوهي،داخليسلامالىوصوله

الرغمعلىوممميداقيودء،منالرغمعلىوحرا،فقرهمنالرغمعلىغنيايعيضآنلهيعحن

التيال!لبيةالفلسفةمحتصوراتهاحثبرمن!ؤتشابهتالفلسفةوهذء،الحياةممغصاتمن

تعقيداتودون،الحياةهذءفيبسيطايعيشرأنيحاولأنالإنسانعلىأنترىحانت

فيلسوفديوجينعاشفقدهناومن،الاجتماعيةالأعرافوحقى،والقوانين،الاْنظمة

برميل.فيعاهـلاالأولالحلبية
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مدينة،المتحدالعالممدينةأوبدولةبشرقدفشوىالآولالرواقيةقيلسو!وحان

الرواقيةالفلصفةأحدثتوقد،واتساعا،رحمةالأحثرالمدبنة،اللهمدبنة،والمؤاخاةالعقلىه

حانواالرواقيينأنمنالرغمعلى،اليهوديةحؤحييراأثراالأخلاقية،الاْرستقراطية

الرواقية.الأف!ارانتشاردونيحولحاناليهوديالتبضيرلأناليهودي!رهون

الصعد!افةوعلى،صذاهيهاتعددعلىالطنستيةبالقلسفاتاليهوديةتأثرتوقد

اجمماعيةليوديةصراعاتعدةاندلاعألىأدىالذيوهو،والدينية،والسياسية،الاجتماعية

حلفيواسمةاجتماعيةحراحيةسياقفيأتت،متمددةوتمردات،سلطولةواجنماعية،بنية

قبلا26سنةصقيليةفيالعبيدثورةومنها،الإغريقلحىتخضع!انتالتيالأقاليم

تمود،،السياقهذاحؤ،اليهوديةبايضاحصلحما،يونوسالسوريالعمدبقيادةالميلاد

فيالينستيةالظسفةأحدثتهالذيالأكبرالتأثيرولحن،الصلوقيالححمعلىوعصيان

اليلينيالقراندخالأدىح!ث،اليهوديالدينبنية!ؤتأثيرفلسفيفهو،ال!هودية

انقسامإلىقادت،فحرلةحضارلةأزمةإلى،السحانيةالبنيةضعن،(العقائدي-)الفلسفي

الثورةسياقفيتبلورتالتنالمذاهبلتلك!انوقد،مذاهبعدةإلىلاهوتيااليهوديالمجتمع

هي:ثلاثةالمذاهبهذهوآهم،للمجتمعبالنسبةوهَياديا،سياسيابعداالميحايية

الحسيديم(8اوالربانييناوحبار)الأالفريسيالمنههـب-

وأالمنعزلونتعنيوالتي)الفرلمميون(التسميةهذهعل!همأطلقمنالصدوقيونحان

التيال!برلةفرشحلمةمنمشتقةوهي،المفسرينتعنيالصلييي!مالوحسب،المنفرزون

أنفسهمعلىيطلقونحانواالفرلسيينول!ن،ال!هنةمنوليصوامعلموقوهمفسر،تعني

الرلانيين.آوتعبيرالأحبار

عزرامرلدىمنلعَذونهموالبمض،المملادهبلالرابعالمرنالىالفرس!مينجذورلمود

عنالدفاعتبنواوقد،العلينيةالئقافةاندخالعلىلووديفعل!ردظهرواوقد،الحاهن

الحرا!يةقادواالذينوهم،المي!ابيينزمنفيسيمالاالخارجيةالمؤثراتضدالديىوحدة

اليهوديةءوالثوراتالتمردات!راءو!انوا،الثانيبالع!ليدعىفيمااليهوديةالتا!لخية

منالاالساحةعلىيبرزوالمأتهمإلا،بار!وخبابثورةانتهاءوالرومانىِ،اليونانيالمهدين

سنةحدود!ؤالم!ابيينثورةبعدبالظهوربدؤواوقد،السلطةعلىالداخليالصراعخلال

فرلسياءحانوالذي،أق!(40-)135هير!انوسيوحناعهدفيوبرزوأ،الميلادقبلا65

ينايألحصنبرالطاغيةصدوت،الصدوقيينالىانضممعهمخلافويعد،البداية
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قاموقد،القويةالشمبيةالمعارضةحر!ةيضحلونالفرلسيونأصبح331.0أ-)30

بالسلوقييه!اصشتجدوااقبعدباضطهاثممينايأل!مشدر

الطبقةإلىينتميفأغلبهم،الشعبعامةعلىحبيرةوهيبةتاْثير،للفرس!يين!ان

والأفحار،بالصمريعةعميقةومعرفة،واسعةبثقافةيمتازونحاتواوالذين،الحوفيةالوصمطى

الشمب،قبلمنحثيرامحبوبيني!ونوالمأنهممنالرغمعلى،للشعوبوالدينيةالقلسفية

الض!ديدعدائهمنالرغموعلى-ينايألحسندرأقحتىهالجانبمرهوييحانواانهمإلى

تتحالفأنيحتضروهو3(ق67-)76الحصندرا()صمالوميثملوشسيونزوجتهأوصىلمَ

وراءتقفالتيالقوةهمأصبحواويذلك،زوجهـابوصيةممالوميأخذتوقد،الفرلسيينمع

وقفبينما،الثانيهورحانوسابنهاجانبإلىالفرلممينوقفموتهاوبعد،الملحيالعرش

قواتوصلتالصلطةعلىالصراعوأثماء،الثانيأرسطوبولسابنهاجانبإلىالصدو!يون

.الصراعاتهذهوانهت،روما

عنهماتشقأنهمنالرغمعلى،المنطقةبومييدخولمنذالسلمالفرلسيونالتزموقد

66سنةالتمردحرحةإلىانظمواالنهاية!الفريسيينو!ن،الثورلةالفيوريةالجماعة

للجماعاتالروحيةالقيادةالفرلسيونتولىللميلاد07سنةأورشليمسقوط!يحد،للميلاد

البابلي.السبيمرحلةفيالأمر!ان!ما،بناًاليهوديةبإعادةوصماهموا،اليهودية

منالأحبرالعددوله،وحضورا،عددا،المذاهبأحبر،الفرسميالمذهبحان

آرأميشرقيطابحذوالديفيالسياسيالمذهبهذاانمنالرغموعلى،السنهدرينفيالمقاعد

!صلاحالنفسوخلودومحيةطهرمنتحتو!ابماالأ!لاطونيةاليهوديةإلىأدخلفقدادهري

وبذلك6الحلمةأواللوغوسعقيدةالرواقيةومن،الزهدالقيثاغورثيةمنأخذ!ما،المجتمع

الموسولة.اليهوديةالماديةعنيمحنماأبعدحانتوالتيبالروحيةالمذهبهذااتسم

والقضاءالآخرواليومبالبعثيرمنون،الصدوقيينعحسعلى،المذهبهذاوأعضاء

أنهـمحماالخيروالشر،بينالاختهارفيالإنسانيةالإرادةبوجودإيمانهمجانبإلى،والقدر

الذينالملائحةووجود،الاست!ساخأوالتغمصخلالمنوالروحالنفسبخلوديؤمنونحانوا

وعلى،)عزرانييأالشيطانبأمريأتمرونالذينوالأبالصمةوالمفارلتوالجن،الفهبأمريأتمرون

زريابل،حفيدالنجاريوسفوأنبل،المص!يحوبشْربعجر+،آمنقدالمذهبهذاأنمنالرغم

بحممب،الفرلسيالمذهبأنإلا،المنمبهذاأتباعمن!انابولسوالر!ول،داودييتوسليل

ناصبهمبدورءوالذي،مرلمابنعيسللمسيحعداءالمذاهباضدكان،الإلجيلفيجاءما

الأفاعي4بأولادوصفهميوحناأنحما،اللهجةضديدةتوبيخاتلهمووجه،الشد!يدالعداء
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لحم)وللمتىؤنجيلوجا?،عميانيقودونبمميان،المص!يحيةقبلمن،أيضاوصفواحما

تدخلونفلاالناصقدامالمصماواتملحوتتفلقونلأنىالمراوونوالفرلسيونالحتبةأليا

تأحلونلأنحمالمراؤونوالفرسميوقالضبةألمالحمول،يدخلونالداخلينتدعونولاانتم

الحتبةأيهالحمويل،أعظمدينونةتأخفونلذلكصلواتحمتطلطو!ولعلة،الأراملييوت

تضعونهحصلومتىواحدادخيلاوالبرلت!صبوااليحرتطوفونلآنىالمراؤونوالفرسملون

فليسبالهحلحلفمنالقائلوقالعميانالقادةأيهالىوفى،ضعفاأحثرمنحملجفمالنا

مأالنمبأعظمأليما،والعميانالجهالألعا،يلتزمالط!لبدنهـبحلفمن،ولحن،بشيه!

الذيبالقريانحلفمنولحن،بشيهفليسبالمنبححلفومنالذهبلايقدسالذيالع!ل

منفإنالقريان؟يقدسالذيالمؤبحآمالصرلانآعظمالمما،والعميانالجهالأيها،يلتزمعليه

فمِه،ولالسا!نبهحلففقدبالعحلحلفومن،عليهماولحلبهحلففقدبالمذبححلف

والفرلسيونال!تبةأيهالحمولل،عليهوالجالساللهبمرشحدففقدبالسماءحلفومن

.(الناموسأثقلوتر!تموال!مونوالشبثالنعنعتمشرونلأنحمالمراؤون

!فة،!انواانهملوحماالمرلسيينعنيتحدثمتىإنجيلأنهناونلاءحظ

المسيح!انفهل،الصديقيونأنهملوحماأي،العحلعلىوقئمين،ضرائبوجامعي

والحهنةالفرلمميينبينالفارقعلىمطلماي!نلمالسفر!اتبأنأم،بيتهمايجمع

الصليب.إلىالمسيحأوصلوامنهمالفرلسيينفإنالمسيحيالتصوروحسب،الصديقيين

محان،حلى!موجود،شاملسماويخالقواحدإلهإلىليوهالمذهبهذاطؤروهد

يتواجدمحانأيفياليهوديالم!بدبناءعلىشجمواولذا،محاقأيقيإليهالتعبدهـلمحن

وعلى،تبشيرلةرسالةهيالعالميةاليهودرسالهَأنيرونالمدن!بهذاأعضاءأنحما،اليهودفيه

إلىأدىالذيالأمر،فلسطينخارجتبشسِلةبآعمالقامواولذلك،الشعوبهدايةتقحعاتقهم

بمدوالأولالممِلادقبلالأولالقرنينبينفيماالرومانيةالإمبراطورلةفياليهودتعدادفيترايد

البحرتطوفوقلأنحمالمرال!ونوالفرسميونالحتبةأليالحم"ولىالإلخيلفيجاءوقد،الميلاد

،متى+مضاعفا.،منحمأضرلجفمابناتصنمونهحصلومتى.واحدادخيلاوالبرلتحسبو!

وأ،حانواالضبةانمنالرغمعلى،والفرشمييه!الحتبةبينيميزمئىإنجيلأنهناوتلاحض!

النامسينههلقبالإلجيلعليهمأطلقوقد،الفرلصميينمنمعظمهم!ان

الفرلسيتالتيارأو6النهجأنبمعنىأي،هذااسمهميأخذواأنوقبل،والفرسميون

البابلي،السبيبمرحلةبدءا،التوراةوتحدلر،بتدهـلنقامالذئيهو،الأولىتشحيلاته

الفرلسيين.اولعزرااعتباريم!نوبالتالي
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النص،يقدسونحانوا،وغيرذلك،والحتبة،الناموسيونفيهمبما،والفرلسيون

قيالحفوتيالمصدرأنالىالبعضهـلذهب،الآزلمندهيحماخُلقتالتوراةانهـئعَدؤن

يحتابةقاموامنهمالفرسميينأنعلىاجماعضبههناكأنحما،مصدرفرسميهوالتوراة

قبلالاْولالقرنوتهايةالثانيالقرقمنتصفبينماالفترةفي،والجامعةالمزاميروالأمثالأسفار

صقوطبعدحتابتهتمتالذي6مزاميرممليمانسفرهوالقريصيينرفلةيصووخيرما،الميلاد

تأثير!ييرعلىلهحان،شمديدبعمقاليهوديةهزالذيالحدثوهذا،الروماقبيدلصودا

وسياج،الضحلحراسيش!لونالفرسميونحانفبينما،التحديدوجهعلىالفرشميالمذهب

منوتحولوا،والنسبي،المطلقهـلين،والمتحول،الثابتبينيميزونراحوا،اليهوديةفيالناموس

الحاضرءيتجلى،المطلق!ؤالثابتأنالىوذهبوا،الروحتقديسإلى،الشحلتقميس

منبجمعهاقامواالتيالمضنا!تبواالفلص!فةهذهوعلى،الزمانصروفحسصمتعددةبآشحال

الأورشليمي،التلمودينءالأعماسهيوتُفذ،مقالة63منتتاْلفوالتيايأحبار،ألصشةعلى

فلسطينجؤاليهودعلماءقاموقد،موسىتقسيرلتوراةأوتحرلر،إعادةهيوالمشنا،والبابلي

الفلسطيني،أو،الأورشليميالتلمودتشحلويذلكبالجماراهالتفسيردعيوهذاالمشنابتضمير

البابلي.اللكمودتحم!لويذلكالمشنابتفسيرالعراقفياليهودالعلماءقام!ما

التيالواهنةالتوراةيمثلالذيهوأي،والحياةالتوراةبينوسيطةحالةالتلعودهـلُعَذ

ماالقدسيةمنوللتلمود،المدونةالتوراةعليهتتصولمالحياةفييستجدلماتشزعأنلهايحن

علىل!وءالربآملاهاقد!انوالتىِ،الشفولةالتوراةهوالتلموديُعَذوناليهودانبل،للتوراة

صعوئيل،آخرهم!انالذيالشيوخأوالقضاةإلىومنه،يشوعالىشفوياانتقلتومنه،موسى

والذين،الممل!تيىأنبياءثم،المتحدةالمملحةعهـدفيالأنبياهإلىالص!فولةالتوراةانتقلتومنه

الحتبةالىومنهمبعدء،وماالسبيفيالحنيسرجالإلىالشقولةالتوراةنقلتمم!

!ؤتوثيقهوتم،التلمود!تابفيدوتوهاالذين4الفرلصميينمنجرءاًيشحلونوهم،)السقويم(

منوهناك،الناسيليوذاهوالمشنا!بمنانعلىإجماعشبهوهناك،الميلاديالقانيالقرن

حاتبآلافسبمةنحو!مَابتهجؤصماركوقد،بابلجؤعزرابحتابتهبدأالتلمودأنالىيذهب

مراحل:ثلاثإلىالتلمودحتابةفتعودتارلخياأما،والمئقفينالأحبار،من

بعديافامنبالضربزحايبنيوحنابحتابتهويدأالفلصطيني:أوالاْورشليميالتلمود

مجلدا.عضراثنيويضم،الأولالميلاديالقرنفيالقدسممقوط

للميلاده023صنةلحوالعراقفيو!تب،الأصاسيالتلمودوهو:البابليالطمود

مجلدأ.63!لضم
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بماتحقيقهتمأنبعدوذلك،للميلاد005سنةالطمودحتابةمناليهودانتهىوقد

اليهوداحتقارابرازهو،التلمودتللنطرالملفتةالنقاطومن،التوراةتماليممحيتمارضلا

الشحوى!ثيراتأيضاوهن،وغيوراتوحصولاتومتصنتات،"شرهاتفهن،للنساء

تصعةه.النساءوأخذتللعالمالحلاممنمحاييلعشرةالإلهأنزل1،وئرتارات،

،ليوهالربتجسطالىثانيةاليودعودةقيفتتمكلالتلمود!ؤالمميزةالفانيةالنقطةاما

فيالحيارايأنبياءبهأتىماعحسوعلى،البدايةءعليهالفرلسيونحانماعحسعلى

تجرلد!خلالمنالمطلقنحوالربيطوروا(نحاولواالذينالتوراة

العنصرلة،المقليةعنالتمبيرالصارخهيالتلمودفيللنظرالملفتةالثالثةوالفقطة

)الأميين(،الشعوبلحلاليهوديوالاحتقاروالعداء،والضفن،والحقد،والشوفينية

الرعمفملى،الحنعانيالشعبوضد،المسيحيالدينضدوبخاصة،والأديان،والحضارات

ضدالتاهـلخيةحقادهم2يسجلواأنينصوالماليهودفإن،ال!نعانياليهوديالصراعانتهاءمن

ربمالأنهغيريهوديإنسانحليقتلاقلليهوديالتلمودشغبحيث،التلمودفيالحنعانيين

ماحسبيبيدهمأناليهوريالحقديستطعلمالذينالنعانيينمنالقلةمنمتحذراً!ان

وغش،ورياوسرقةقتلمنالتوراةتبحهلممالليهوداباحالتلمودأن!ما،التلمودفيجاء

المفاهيممنوهي،الأمييزلمه-الفوييم-اليهود)غيرالنجسينفيالفواحشآنواعجميعوعمل

ثم،غيرالمتحضر،الجاهلتدبيريشيرال!الأمياْو،والفوييم،اليهودعندالتلمودرستخ!االتي

والحتابة:القراءةيعرفلامنحلعلىللدلالةالتعبيرهذااستخدمم

ثِيجمنتئنممكئوكأ!حدُوئهُانذِيايائلأالئئالز!مُوكيتيغونَ)انذِين

لَفمُالْعُنكَوِؤكِذعَنِؤفنْقاهُمْيالْتعْرُوتيامُرُهُموَالاِئحِعلِالثوْرَاة

ائتيؤاياقذإضزئنمكتهُتمؤسضنغانخَن!ئِمظفقفيمُؤكُزمُالطم!اتِ

أنزذائذِقيالئوزؤافنئوأوَنضرُوهُؤقؤرُوهُيهِآتئوأفاثنينملَفينمكَائت

157.:الأعرافانمُ!يحُون(هُمُأؤنثكمعَهُ

العصورحتىالتلمودعنف!ؤأدنىلدليميحنلمالمربأنهناذحرهوالجدير

منفيهلماالحتابهذاعلىالأممتطلعلاأنعلىيحرصوناليهودحانفقد،الحديثة

منفيهلمامنهمالمسيحيينعلىوبالأخص،جعيعاالضعوبعلىوحقد،و!ره،عنصرلة

-يذمبوناليهودحانثانيةجهةومن،جهةمنهذا،والمسيحية،للمسصيحفظيعةأساءات

لأنفسهمالتلمودعلىيحافطواأنعليهموأق،التوراةللبحمرلةقدتحواأنهمإلى-عنصريةبمقلية
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مرجعاالتوراةاصبحتانبعد،بهمالخاصةالعاصمةالطموديُعَذون!انوافقدولذا،فحسب

الذيوهو،الشتاتزمن!ؤاليهوريةعلىبالحفاظالطمودقامفقدهتاومن،ومصيحيا،ليوديا

نحواليهوديةالحطيرةمناليهودوخروج،جهةمنللتهودالتأثيرالسلبييعا!سأقاستطاع

اليهوديهَأنمنالرغموعلىويذلك،آخرىجهةمنالمسيحيةويالقحديدالاْخرىالأديان

وا،الأمةآو،اليهوديالشعبببقاءمادرجةإلىاللالصودصاهمفقدشموبمةديتاأصبحت

البعدخلالهامنأ!صدلاوالتيوالقومية،الأمة!لمةعلىالتحفظ)معاليهوثيتالقومية

لدىوطدمنهوالتلمودإنبل،ومميزاتهاخصوصينفالها(ال!لمةهذه!ؤالأئنيالإرثي

شتاتمنالرغمفعلىولذلك،مقوماتهاعلىالحفاظهـلجبواحدةأمةأنهممقهوماليهود

.واحدةحتلةأنهملوحمابيقواأناستطاعواماحاولوافقداليهود

الصل!وقيءالمذهب-

المرلسي،المذهبلعدالسياسيةالدينيةالطواتفأ!برثانيالصلوقيالمذهبيُعَذ

اليهود،من)الأشراف(والنفوذالسلطاقصحابوآ،الآرستقراطيةالفنيةالجماعاتالىاتباعه

أقوىالسياسينفوذهمو!ان،الحاحمةالسلطةمعوفاقعلىالمذهبهذااعضاءوحان

الديني.نفوذهممن

وقد،الميحابيةالمرحكإلىوتحديدا،السبيبعدمامرحلةإلىلمذه!هذابدالِاتتعود

يوحناالهنةرتيسعهدوفي،يونثانعهد!ؤالسياسيةالواجهةالمذهباهتتصذر

للصدوقيينمواليأصبحوأ،للفرشميينوموالياميالاحانالذياق!(40-)135هير!اتوس

معسياسياالحشمونيونتحالفوقد،بالصدوقيينمرتيطاالحهنوتأصيحوبذلك

التيآلحسندراسالوميعهدعلىإلاالتحالفهذاينقطعولم،الأرستقراطينِالصدوقيين

السلطةعلىالنزاعوانفجار،موت!ابمدولن،زوجهاوصيةحسبالفرسميشِمعتحالضت

وقفالذيالثانيهير!انوسأخيهضدالثاتيارسطويولسمعالصدوقيونوقف،ابنيهابين

التي،الميلأدقبل63سنةروماجيوشبوصولالصراعهذاوانتهى،جانبهإلىالضرسميون

أنتيجونسأبنهجانبالىالصدوقيونوقضحما،للحفةرئيساالثانيأرسطويولسعينت

قامالسلطةعلىهيرودوساستيلاءهـلعد،الميلادقبل04سثةالثانيهيرحانوسعمهقمد

بإضعافهيرولوسقاموقد،الصدوقيونرأسهمعلىو!ان،انتجونسأنصارمنبالانتقام

رومانيةولايةليوداعادتأنبعدولحن،الصمنهدرلنلورأيضاحخموأنهخاصة،سطوتهم
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النهايةوفي،الرومانيالواليرقابةتحتسطوتهممنصميناالصدوقيوناصترجعللمهلاد6سنة

القرلسيالمذهصاسقطاعالذيالوقتفي،للميلاد07صشةالعحلبتدميروجودهمانتهى

الرلانيين.الحاخاماتخلالمنالاستمرار

فيالمحافظالحزبيُعَذو!اق،ليهوديقهتمصباأشدالصدوقيالمذهب!ان

الصم!+بعضتأئرولحنه،اليونانيةللفلسقةالفحويالغزوقاومفقدهناومن،اليهودية

الموسولةبالشرلعةوتمشك،خاصبش!لوالأبيوقورلة،عمامبشىاليملينيةبالفلسفة

والمذهب،الضفولةبالشرلمةتمسكالذيالفرلسيالمذهبعحسعلى،فقطال!راتية

منرئاسمهموحانت،تقريياعضوا02لهوحان،السنهدهـلنجمعبتشحيلسصاهمالصذوقي

السيدعلىالصلبححمباستصدارقامالذيهووالسنهدهـلن،قرونثلاثةلمدةهليلعائلة

المسيحي.القأرلخحسبللميلاد93سنةمولمابنعيسىالمسيح

نأإلىوذهب،المحفوظواللوحوالمَدر،القضاءوجودالصدوقيالمذهبان!روقد

التص!رف،حرلحةولهمخير،الإنسانأىلمعنىأي،allأعىحاملبشحلمسرولالإنسان

المذهبهذاتصمديدجاءهناومن،الحرةالإنسانيةالإرادةنتاجهماالخيروالشرفإنوبذلك

حما،الإثساليةالعلاقاتفيوالمواخاة،السلمإلىتدعواالتيالأحلاقيةالقيمدورتمزلزعلى

والعمابالأبديةوالحماةوالبعثالممامةلوموأثحرالمخمار،اللهشَعبقحرةلمبندمأنه

وجودالمذهبهذاأنحرحعا،الجسدبموتشوتفالنفس،الخالدةوالنفس،والئواب

الاجتماعيةالعلاقاتتقومأنهـلجب،ماديةالحياةأنإلىيذهبو!ان،والشياطينالملاثحة

منالرغمعلى،إلحاديامذهباو!اْنهيبدموالمذهبهذاجعلالذيالأمر،ذلكأساسعلى

يرمنلاالمذهبهذاأنمنالرغموعلى،جردشاملحوني(لهبوجودالإيمانعلىقاثمأنه

علىاو،المسيحمعطمطةعلاقةعلىحانواالمذهبهذاأتباعاقإلا،المخلصالمسيحبفحوة

قأحما،الفرلسيللمذهببالنسيةالأمر!اقحماالعداءالمسيحالسيديناصبوالمالأقل

الخمسة.موسىباْسفارسوىيعترفولم،التلمود(1الشفولةبالتوراةيعترفلمالمذهبهذا

بالضراتبينعمونو!انوا،بالعحلارتبطوافغدكهنةأنهماعتبارعلىوالصدوقيون

وظيفية!طبقةعملواوقد،!راثيةارصصتقراطيةطبقةجعلهمهاوهذا،والعداياوالنذور

باختفاءاختفواوقد6الرومان!هة(ئم،)الطلينيةالحاحمةالإمبراطورلةلمصلحةاليهوداستفلت

!ؤبفدادفيتشحلتالتيالقرائينفرقةأنإلىالبعضهـلذهب،للميلاد07ممنةالعحل

اثشهرتوالتي،واقلها(اليهوديةالفرقأأحدثميلاديالثامنالقرنآواخر!العباسيالمصر

فقدولذا،داودبنعنانالحبرهوقادتهااشهرو!ان،المقصورجعقرأبيالخليفةزمنء
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أبالمقرا(الايؤصنونلاوالقرارون،الصدوقيللمدهبإحياءهي،يالعنانيةأيضاتعرفحانت

)التوراة(.المقدسالصتابي2

المقنورون(:اوالزاهدونأو)المغتسلونالأسينىلمن!ب-

اليهوديةطعموالذي،الفيثاغورنيةالملسفةأوبالمذهباليهوديةزؤجالذيالمذهب!هو

الرواكية،بالمذاهبمتأثرا،شعاراوالمحبةالحبالفنوصيةالفلسفةهنخذوأ،يالزهد

يعتقدونأتباعهوحان،(والبوذيةأالبراهمةالفديةبالعقائدوتآثرمحما،الطنستيةوالحلبية

التيالشروقوة،النور()آميريمثلهاالتيالخيرقوةهمامنتافستينلقوتينيخضعالإنسانأن

الن!ولة4العقاثدمنأفهلو!ماالزاهـلةهذهمنيبدوالمذهبوهذا،الظلا؟)أميويمئلها

الىيدعونحانواالمذهبهذاأتباعأنحما6الزرادشتيةللديانةبالنممبةالأمرهو!ما

بالملائ!ةالإيمانشديدي!انواألهم!ما،بالفضيلةويلتزمون،العنفهـشبذونالص!لام

المشيئةصاحبفقط!وهوبالاْمور،الحليالمتصرفهوالفهوأنوالقد!و،هـلالقضاء،والأرواح

الخلود.بعقيدةآمنوا!ما،الأحداثوصفائر!باتر،تديرالتي

والشعائر،الطقوسآداء4ورفضبل،!تمفلملذا،الدينبروحاهتمالمذهبهذاولآن

الفردية،المل!يةرفضأنه!ماهوالقرابسالذبائحوتقديم،القسمورفضر،الموسويةالدينية

لمصلحهَممتل!اتهعنطواعيةبتخلىأنالمرلدعلىفحان،اشترا!يهَاف!اراوحمل

دقيق،هيحليتتظيمضمن،تراتبيولش!لبالانتخابقادتهااختياريتمالتيالجماعة

العدالة-معلملقبرئيسهمعلىيطلقونو!انوا

الماشية،منيريونهومما،يزرعونمماهـلأحلون،يعيشوقالجماعةأعضاءو!اق

الرقنظاموعارضوا،والشعوبالأمميينالمساواةمبدأأقرواأنهم!ما،جماعيبشحل

العملأنفسهمعلىوحزموا،المختارالفهشعبف!رةرفضواوبذلك،بمصدةوالاستعباد

إلىالمذهبهذاودعا،السلاحصناعةحزمواأنهمحعا،والجشحبالإثمتمتازلأنهابالتجارة

يمارسوقصانواأنهمحما،اللحموأحلألخمروشربالنساءواعتزالوالتقشفالزهد

الج!مديةبالطهارةحثيوا!تمونحانواأنهم!ما،والتتجيمالسحروأعمال،الطب

لموحان،شعورهمبتهذيبواهتمامهم،الأنيقالأبيصبلباسهمافشهرواوقد،الشخصية

شروقىعنداولها،اليومتمراتثلاثبالصلاةيقومونوحانوا،الوضوءفيالخاصةطقوسهم

المعمدانيوحناوحان،11.,باالتععيدفحرةأوجدواالذينوهم4(الأسلاف)صلاةالمثسس

يشاءمنيعتد،الأسنيةالطائفةحالهوحماتقحصفحياةيعيثى!انوالذي،(يحيى)النبي
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الناصريهـلسو3،المعمدانيوحناأنهـلُمتقد،المقدسالنهرأنهاعتبارعلى،الأردننهربمياه

نأذحوهوالجدير،الأولىالمصيحيةنواةأو،فراشفمخلالذيالمذهبهذاأتباعمنحانا

والدينيةالسياسيةالسلطةمنخوفهولحنهالمسيحانهالبدايةفيادعىقدحانيوحناالنمي

المسيح.بمجيءالمبشرأنهيدعيجعله

الميتالبحرمخطوطاتتعود،الباحثينمنايأحثرلةرأيوح!سب،الأسنيالمذهبوإلى

،المنصرمالقرقمنتصففيالميتالبحرمنبالقربقمرانحهوففياحتشافهاتمالتي

منالبماعةلهذهتمرلفمنبهجاءماعلىتماماينطبقلاالمخطوطاتتلكفيجاءماول!ن

اُخشصفقد،مذهبهموانتشاروجودهمعاصرالذيم(69-)37يوسفوسممرالمؤرخينقبل

تتحدثحانتقمراننصوصأنحما،وأطفالنساءهناكحانقمرانجماعةبينمنأن

وايضا،السلاحبصناعةيقومونو!انوا،والط!وقالزواجتححمالتيوالقوانينالأنطمةص

جماعةهمليسواالأصصينيينأنيعممَدونالباحثينبمضفإنولذا،اللحمياْ!لون!انوا

.قمران

الجماعةاعضاءعلىأققمرالىحهو!اوثائقصغيرمحتملةقصاصةجؤجاءومما

لماصدىيش!لوهذا،،وإسرائيلهارونومسيحالنبي"مجيءحتىموسىبشرلعةالتقيد

مثلك،أخوتهمبنيمننبمالهمأقيم،إنيموسىإلىليهوهحديثمنالتمميةسفرفيجاء

أعمالتجاءحما،18-18:91التممية،بهآمرءصابحلفيحلمهمافمهفي!لماتيجعلوأ

منإلىالربلىسيقيممطينبياانللاَبا،قالموسىفإن5الجديدالعهدفيالرسل

أخونحم،.

منالىالربلحممميقيممثلينبيا5:إسرائيللبنيقالالذيموسىهوهذاوأيضا

أخوتى".

بنيآخوةهمهنأو،المقصودما،أحتمالافعلىمفتوحاسؤلاأطرحأنليوهنا

..؟اموسىمثلنبمِامنهمالربسيقيمالذيإسرائيل

أورف!ليمسقوطهويينالحبير،هيرودوسموتبينفيمانه3يعتقدأنللباحثهـلمحن

يصومهوأصمهرهمو!ان،المسيحآنهاادعتشخصياتعدةظهرتقد،الرومانيدعلى

فإناعتقاديوحصب،ال!اصرييسوعشخصيةفيتوحيدهمأوتجميعهمتموقد،الناصري

سقوطإثر،شملهاتفرقبعدالطاثفةهذهأعضاءقبلمنتحرلوهتمالإنجيليالنصيالمسيح

تدميرالع!ل،بمد،المذهبهذاأتباععرفوقد،للميلادلا.سنةأورفمليممدينة

الأبيونيين.أو،اليهودبالمص!يحيين
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قبلالثالثالقرلىالىفيهانصأقدميعودوالتي،قمواقحهوفمخطوطاتأنوييدو

متعارفهومامعتتعارضوالمَي6المسيحيةبداياتحولالحقائقالصثيرمنلدهعا،الميلاد

جاء!ماالوثائقلككتوضحآو،تجيبأنأصشبعدلاوأنا،المسيحيهَال!نائصقبلمنعليه

قوننصفمضيهـلعد،ذلكأجلومن،لهم()فمبهالذيالممميحصلبحولال!رلمالقرآق

نشرهاهملابساتأنحما،الوئائقمنالقليلإلاناثصريتملم،الوثائقتلكاحتشافعلى

المسيحيالايعانبجوهرتتملئلآنها،بهاالبوحيعحنلاالوثائقتلل!!حقائقهناكأنتوضح

.التوراةتدوينمراحلوبتا!لخية،جهةمن

السابقة:المذاهبإلىنضيفأقوببكن

للفرلسميين،الآولىالنواةش!لتفرقةش!طواالذينوهمأاكأتقياء(:الحسيديون-

مادرجةإلىيشبهونوهم،الم!لوقيينعلىالحشحوتياليهوديالتمردفيوشارحت

عنهم،الفررلسيبنالشقاقوبعد،الحشمونيالتمردبعدفيهمذابواأنهمويعتقد،الآسينيين

فييشارحون!اتوابل،معتزليني!ونوالمالأسينيينخلافعلىأنهممنالرغمعلى

القرابين،وتقديم،الطهارةطقوسحيثمنيشبهونهمحانواولحنهم،ألعامةالحياة

إلىيدعون!انواحعاالبشر،بينوالمساواة،الشعوليةالإنسانيةالتطرةحيثومن

فيالروحانيةلبثميللدليمو!ان،البشرب!والم!مماوة،العالمفيوالسلام،السلم

لدىالأمرهوحماأشمرا!مةأفحارلدل!!ان!صا،المادلهالمورالمهال!هودله

الآسينيين.

المذهبمنمتطرفاًعسحرلاْسياسيأجناحأالبعضهـئعَدْهم،لثهالمتحمصوقأوالغيوهـدون:-

للعمِلاد،السادسةالسنةفيليوذاالجليلييدعلىالفرقةهذءتفم!لتوقد،الفرلسي

هووالعممحريالسياسيهدفهمواق،المحابيللتراثاصتمراراأنفصمهمئعَذونوحانوا

11سنةاليهوديبالتمردالطولىاليدلهمحانأوقامواوقد،الرومانىالوجودمنالمحرر

للفموريين،تطوفاالأحئرالجناحوهوالخناجر،عصبةزعيمالجليليمناحمبقيادةللميلاد

بنأأوجابربنأليعازربق!ادةللميلاد+سنةماساداقلعة!استسلموامنآخروحانوا

يوسفوس.اليهوديالمؤرخذمةعلىجماعيبانتحاربقيامهم،يائير(

سياسيةفرقةوهي(الرومانيالعهدفيالأدومياليهودملكهيرودوسإلىأنسمبةالهيريديونت-

.الرومانمعالاندماجتيارتمثل

الله.سوىلليهودملكلاإققالالذيالجليلي!وذاأتباعوهمالجليليون:-
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8مريونالسا-

الآشورلون،قامالتيالحمعوبمنمزيجإلىيمودونالساصلينأنعلىإجماعشبهيوجد

فيبتوطينهموقامواأافغانصتان(،وعيلاموسوهـلابابلمنلاستقدامهمسنحاريبعهـد!ؤ

بسبيهم6الاَشوهـلونقامانبعدالقليلسوىالصصعبمنفيهايتبقلمالتيالصمامرةمنطقة

واعمعقت،يينهافيماالجماعاتتلكاندمجتوقد،أخرىضعوبمعبالتبادلوتوطينهم

تطورهاكَبلأي،الإسرائيليةالعقيدةاعتتقوابالأحرىأو،الحنعانيتشحيلها!ؤاليهودية

بعدالإسرائيليالشعبمنتبقىمنإلىفقطيعودونالسامرلينأنيعتقدوالبعض،البابلي

السامرلينآقيعتقدون،حتيفيليبومنهم،والبعض،الميلادقبل721صشةالآشوريالسبي

تبقىمنمع،الآشورلةالممل!ةأقاليممناستقدامهمتمممنخليطاو،عزلجمنتشحلوا

.السامرةمنطقةجؤالإسرائيليينمن

!ما،ليوديتهمالصامرلينعرأنرقد،فلافيوسيوسفاليهوديالمؤرخو!ان

منحانزريابلمعالبابليالسبيمنالأولىالدفعة!ؤعادوامنبينمناقيوسفوسروى

نأيستطيعوالمولآنهم،ولحى،مماصلوقأي،إسرائيلمِوقانهمادعواشخص652يينهم

أطلقوقد،اليهوديالصهنوتقبلمن،ليودأنهمعلىبهميعتر!فلمذلكعلىبوهانايقدموا

علىاللقبهذااطلقوامحما،السييمنالعودةبمد)ال!وشييريأال!وشيملقباليهودعليهم

وهذا،حامبن!نعاننسلعىالحوضيينمنجعلتقدالتوراةو!انت،أيضاالمسيحيين

قدحانتالتيالشماليةالمملحةلبقاياأو،إسرائيلبنيبقاياهمالذين،السامرلينأنيعني

ماوهو،!نعانيةحانتاسرائيلألىيعنيوهذا!نعاني!،!انوا،الأشوهـلينيدعلىدمرت

إليه.ذهبتقد!نت

الدينيةالسلطهعلى،المي!ابيالحىقبل،اليونانيالعهد!الممامريونتمردو!د

جبلعلىالقديمةالدينيةعاصمعتهمالىعبادتهممحانونقلوا،أورفمليمفيالمتزمتةالمهمنة

رفضبعدالحشمونيةالأصمؤدمرتهوقد،عليهمقدسهيحلبيناءوقاموا،الجورلم

بموافقةوشوءأخرىمرةوعالوا،للميلاداr1'صمنةبار!وخبائورةإلىالانضمامالسامريين

جبلعلىمقرهممنأ!ئرهمطودتمأنإلىتوأجدهمفيالسامررلوناستمروقد،روما

زينوالرومانيالإمبراطورعهـدفيثورتهمبعدتهديعهتمالذيالمقدسهيحلهمحولجرفلم

بثورةالقيامإلىقادهمالذيالآمرالبيؤنطيالاضطهادالىتمرضوا!ما،م(!4ا-لأ،)4

لعربأنواستطاع،للميلاد953سنةوجودمموأنهىبهمنحتلالذيجوستتيانزمنحال!ئانية
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هاجرفقداعتقاديوحمشا،المسيحيةأحثرهماعتتقوهناك،إيراننحومنهمتبقىما

في!بيرومهمأثر،الأسنيينجانبإلى،لهمحانوقد،الحجازمنطقةلىإمنهمالبعض

لفلسطين،العرليالفتحبمدنابلسمدينةإلىالسامريينبعضعادوقداالإسلاميالتصور

جانبإلىوقفواأنهمحعا،للمنطقةالعرليالفتحععلياتفيالمصلمينبمساعدهَقاصواوقد

ينظروناليهودزالماشخص003منأحئرممهمببقلموالآق،الصلببيالفروضدالمسلمين

الريية.بعينإليهم

القضاةبسفريوآيضا،)التو!اة(الخمسةبالأصمفارإلايؤمنونلاالطائفةهذهوأعضاء

المسيح،قبلماإلىتاربجياتعودن!اأيذعونالتوراةمنمخطوطةنسخةلدليمال3وما،هـلاث!وع

قعران،حهوفمنالرابعالحهفجؤالساصلةالتوراةمعيتطابقنصاحتشافتموقد

بداوديعمَرفونولايؤمنونلاأنهم!ما،هـلشوعموصىبعدتبيبأييرمنونلاوالساسلون

صفةنفسهعنيتفيمنهموالبمض،قدسيهَأيصهيوقولحبللآورشليميحنْونولا،وسليمان

إبراهيمحاولالذيالمحانهواعتقادهمحمسبالذي-الجرزيمجبلمنجعلواوقد،اليهودية

بي!تهوجرزيمجبلانيذعونوهم،يهوهالربلسحنىمائا-للربقولاتاابنهيقدمأن

إلىبصلاتهيتوجه!انموسىأنإلىيذهبون!ما،الآوائلالأباءعندالمقدسالم!انإيل

إليهسيعودالذيالمحانوهو،داودغيرهحتى!ذلكبقيوقد،الجو!لم"جبل"علىإيلييت

الدينجؤغيواالذيرهميشوعبعدجاؤواالذيناليهودألبياءأنيروقحماالمنتطر،المسيح

جزءأتبنواوقد،واحدالفهبأنيرمنونالسامرثينأن!ها،الحقيضي()الإسرائيلياليهودي

القيامة،بيومأيضايؤمنوقآنه!ا!ما(،اللهإلاإلهلاأن)أشهدالإسلاميةالشهادةمن

الآلوهيمي.التوراتيالمصدرمنالقربشديدالسامريواتهب،وبالملائحة

القباليةالمذهب-

التصوريالعقيديالمذهبولأنه،ولحن،أليهوديالشتاتمرحلةإلىالمذهبهذايعود

آثرتفقد،اليوناتيالعهدإلىتعودالاْولىجذورهولأن،الشتاتمرحلةفيبرزالذيالوحيد

الموقع.هذافيادخاله

الأديانآخرتُمَذواليهودية،لليهوديةالصوفيةالغنوصيةالعقيدةاوالمذهبالقبالةتمثل

بتأثيراليهوديةحؤباندخالهالمذهبهذابدأو!د،الدينيةتصوراتهافيالصوفيةأدخلتالتي

فياليوفانيةالفنوصيةالفلسقةبتآثيرمنتطورفم،الفارسيالمهدج!،الزارادشتيةال!دلِانة

فيمستقلحتياربرزئمهالآندلمىفيالعرليالعهدفيتطدرثم،والروماني،اليونانيالعهدين
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يندخل،لمالتصورهذاأنالى،الأوربيةالنهضةمعهـلالتزامن،اليهوديالاثشاتمرحلة

وقفوقد،الجفوافيةاليهوديةالعقيدةفيمعشقلةطيقةش!لبل،اليهوديةمممامفيهـلمتزج

الطمودي.الطقوسيللتصورومما!س،مقابلالتصورهذا

يعتقدالتيوالسلوحياتوالطقوسالأفحارمنمجموعةعنعبارةالعهوديةوالقبالة

الإنممان،اندماحخلالمنالحونيةالأصرارمعرفةيمحنبواصطتهااو،أنهامعتتقوها

عقمقد!انالربأنالمذهبهذاأتباعولعتقد،اختلافهاعلىالوجودعناصرمعواتحاده

منطردهبمدآدمإلى،الربوعنمإذندون،علمتهابدورهاوالتي،الملائحةالىالمبالةاسرار

ومنه،نوحالىالأسرارهذهانتقلتآدمومنالبشر،عنالحياةمماناةتخفيفأملعلىالجنة

أخذهاومنهممصر،الىرحلاتهأل!اءللمصرلينعثمها،منهقصدودون،والذيابراهيمإلى

داود)نجم(مجنهواليهوديةالقبالةوشمار،هذايو!ناإلى-زالتماومنه،موسى

اشتهرتالتياليهوديةالقرائينفوقةعنأليهوديةالقبالةأخذتهاقدحانتوالتيهالسداسية

حانتوالتي،لهافمماراالصيونيةرفعتهاالتيالنجمةوهي،العباسيالعهدبدايةيؤبفدادفي

-اليهوديالقباليبالتصور!ثيراتأثرتكَد

المحا-لدعلىاسبانمامنالماراثولعودلشم!بمدالمهودلهالميالةمذهبيرز

مصادر،أهماكأ3ْ5-0021)الليونيموصىوضعهالذيالزهارحتابولُقدْ،ال!اثوليحيهَ

الحتىعودةفيساهمالذيالمذهبوهو،الققليديةاليهوديةالصوفيةالحلوليةالقبالةومراجع

الغنوصيالحلوليالمذمبهذأاتباعأهمو!ان،الخلاصمِةالمسيحانيةوالمعتقداتالأف!ارإلى

ومات،بولونياإلىنفمطتمثم،التر!يةازميرمدينةظهرتالذيام(676-)1636فلفيضمبتاي

المسيحأنهأتباعهاعتبرهوالذي،بولونيافيظهرالذيام(497-)1734فرانكوجا!وب5فيها

بل،التلموديةوالتصورات،العقليةوعلى،الهكمودعلىانقلبالذيوهوالمنتظر،اليهودي

والعقلية،العلصودصكلىللالتفافليوديةمحاولةهيححلاليهوديهَالقبالةأنالقولهـدمحن

القبالهَقامت،لليهودالطضسيالشمائريالدينيالجانببتتظيمالتلمودتحفلفبينما،التلمودية

سياقفياليهوديةالأوساطفيواسماانتمفماراالقبالةحققتوقد،الروحيةاليهودحياةبتنظم

،اليهودمنالبصطاءالفقراءعندويخاصة،الميلاديعشروالسابععشرالسادسالضرنيين

التياربروزبعد،بالاضمحلالالقبالةبداتوقد،الل!بتيهَالتصوفيةالحر!اتححل

أيمونيم.غوشحرحةسوىأتباعهامنييقولم،الممياسيالصموني

التيوالمميقةالحييؤوالقحرلة،والاجتماعية،السياسيةالتحولاتأحدثتلقد

ولا،المهوديةالجماعاتحواحيتعلىحبيراأثوا،النهضةعصرفيالأورييةالدولثمهدتها
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معذلكوترافقآخر،محانتهـلبنى،م!انفيينهارحانوالذي،الغيتوتاريخعلىسيما

عملياتبمضمعخر،2أورييبلدإلىودخولم،بلدمناليهوديةللجماعاتطردعملياتعدة

الشموبقبلومن،حيناالسلطةقبلمن،الأوهـسةالد!ولأ!ثرفيلهاتمرضواالتيالاضطهاد

لمالتيالأوربيةوالطائفية،القوميةالتيارأتبعضتبلوربدايةمحترافقتدالتيآخر،حينا

والضومية،السياسيةالحدودبيناليهوديةالجماعاتمزَقالذيالأمر،الاثموفينيةبعضمنتخلُ

الأمروهو،أليهودياللاهوتيالتا!لخيالتطورإرياكمنمزلدالىوأدى6الأورييةالقارةحمؤ

اليهوديالزم!انإلىواللامنتمي،الأورييالزمحانإلىاللامنتمياليهوديجعلالذي

أيالىليعرفولا،تغيروحهتهاسوفلحظةأيفييعرفلاطقةرياحعلىيتأرجح،(الديني1

البنيويألانفراطحالةمناليهوديةالجما!كاتعانتأنبعدخاصةتأخذء،سوفمجهول

،شعوببينوالتشتت،الشتاتحالةعننتجتالتيالاجتماعيالعاثليالعشائريالقبلىِالأثني

اليهودية،الجماعيةالآنافيمعقدةحدثيةإلىآدتوالنني،متمددةومجتمعاتاولفات،ودول

الأناعمقفيالرابضةبالقيمتمسحهبيناليهوديتمزقنتابم!انتالننيالقلقحالةأهمها

ايأمروهو،الفرلبةالغرييةالمجتمعاتضمنالاندماجوبين،طوللةقرونلمدةاليهوديةالجماعية

التيوالأنطولوجيوالثقا!،،الأثنيانمملاخهنتيجةالإثمبعشاعر(ليهودييُفرق!ارالذي

العكمودي.التوراتيالحنيمىفياليهوديعليهاترلى

ولن،وطريقة،نمطمنبأحترالثعيراتهذهالىاليهوديةالجماعاتامشجابتوقد

مرحلة!الأوريمةالمجتمعالَهمعوت!يقهم،استجابتهمحسبالشتاتليودتقصثمأنيمحنتا

:تياراتثلاثةأو،فئاتثلاثإلىالاْورييةالتهضةعصر

المعطبات،معتتحيفأنحاولتالفئةوهذء:التوثيقيةالاندماجيلا،الفئةأوالتيار-

وغالبية،الاْورييةوالدول،المجتععاتبيناليهوديةالجماعاتتعيشهاالتيالتا!لخيةوالتطورات

والذين،الفرييةأورلافيينتشرونجقهمحانالذينالسافارداليهودمنهمالفئةهذه

يهوديتهم،علىحافطواحما،المصيحيالأورييالمجتمحفيالاجتماعيةالنشاطاتفيالخرطوا

يأ،الجمعيللضميرتخديراأو،الاءأو،استرضاءأو،)رضاءالدينيةبشعائرهموتمسحوا

الألميةهويتهيوطد!يالدينيةوالشمائربالطقوسالاندماجياليهودىِتممتكفقدمابمعفى

المسيحيالمجتمحجؤواندماجههؤسهانقراطمنوخوفا،الاندماجفيتماديهصنخوفاالدينية

بصيفتهاليهوديةالدينيةللشعائرالاندماجياليهوديممارسةاقشعييرماأي،الأورلي

تمسحاتمثلحانتبل،لاموتيةلمحينيةقناعاتمنتتأتىتحنلمالتلموديةالتوراتية

عدةتحقيقمنالمتتورةالفئةهذهاستطاعتوقد،اليهاينتميالتيالألميةجماعتهبفلحلور
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منهمبرزحيث،والفحرلة،والاجتماعيةوالاقتصادية،السياسيةالأطرحلعلىنجاحات

.مالورجال،وساسة،ومبدعين،ومفحرلن،علماءعدة

بناءفيالرئيسيةاليدلعاصانالفئةوهذه:المتطرفةالحاخاميلاالتلموديةالفئةاوالتياؤ-

بالغيتو،تتمسكأنالفئةهذهأوالتيار،هذااولحوقد،والشر!ية،الفرييةأوربافيالغيتو

اليهورمنهمالفثةهذهوغالبية،أيضاالأوربيةالمدنفيوسميحةعاليةجدرانهعلىوتحافظ

نهايةفي،مميؤوبأعداد،الفرييةأورياالىهاجرواوالذين،الشرقيةأوربافيالأشحناز

ائيهودية(.)بالمسألةممقيمابروزوراءحانواالذينوهم،للميلادعشرالتاسعالقرن

ماديا،المصشفيدي!سيمالا،الحاخاميينالدينرجالوراءيقف!اقالتياروهذا

أجلمنجماعاتجؤاليهوديتحوثرأنإلىتحتاجوالتي،اليهوديةأنشريعةتطبمقمنومعثولا

حما،اليهوديةالدينيةوالشعائرالطقوسال!ثيرمنإقامةيتطليهالذيالنصابإدالوصول

المهددةاليهودية)النحن(و،والمعبد،والتلمود،التوراةحراس!اتواالتيارهذاأتباعأن

اليهدديةالجماعاتقادالذيهوالتياروهذا،مختلفةودينية،ألميةأغلبيةوسطفيبالانفراط

جملالذيالأمر،الأورييالدينيالقوميالتصورتصاعدبعديروزاوازداد،الشتاتبدايةمتذ

اليهودبعضتماديمنوخوفا،والألميةالدينيةباليهوديةالتمسكًمنبمقلديشمرونال!ود

الذيوهو،المسيحيةالأورييةالمجتمعاتمعوالاندماج،اليهوديةعنالانسلاخمنالمتتورين

اليهودية.الصهيونيةبتش!يل،القباليالمذهبمع،صاهم

فعلى،فيهنجحواالذيمصماهمفيالجهودمنالحثيرالتيارهذاأريابيألواولم

الاقتصاديةالطبقةفي،انزراعهاسرعةمناليهوديةالشخصيةعنعرفمماالرغم

وعلى،تصوراتهاعلىمت!لسةصلبةشخصيةحانتأنهاالا،اختلافهاعلىللمجتمعات

تتخلىأرلهايمحنلاشخصيةوأنهاسميمالا4الدينيالأثتيوفلحلورهاومعتقدادتهاقيمها

صلبة،ضمخصيةاليهوديةالشخصيةهذهمنتجمل!انتالننيالمختارالفهشعبعقيدةعن

الاجتماعي.جانبهافيالت!يفسيئة،المطاوعةقليلة

التيالآهمالوحيدةالعقيدةأو،الوحيدالمذهبأوالتيار،وهوالقيالية:الفئةأوالتياؤ-

والنقيضالآخر،الوجهتمم!القئةوهذه،الطويلةالشتاتمرحلةسياقفياليهوديةعنانفرزت

جدرانسقوطبد.بعداليهودبفيالقباليةالصوفيةالظاهرةبرزتوقد،التلموديللتيار

التياربروزفيساهمقد،الثقافيالأثني،الدينيالانسلاخمنالخوفأنو!ماالغيتو،

ألىبعدسيمالا،اليهوديالقباليالصوفيالتيارولروز،بتشحيلأيضاساهمفقد،التلمودي

مننمطسوىليسبأنهيساورهالشكبدأبل،المختاراللهشمببمقيدةيتشحكاليهوديبدأ
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التلعودية،المقللةيرفضوناليهودبعضجعلالذيالأمروهو،حيشوتيةالدونانماط

انهزاميةانصمحاييةسلييةطرلقةيمثلالذي،الصوفيةقطصوهوالآخر،القطبالىهـللتجئون

حلولاتجدأنوحاولت،ذاتهاعلىان!ضتالتيوالجممية،الفرديةالأناحولللتمر!ز

زمحانها.جؤاصشسلاميةخلاصية

وتحديدا،السفارديةاليهوديةالجماعاتعندوتبلوربرز،القباليالصوجهالتياروهذا

منأيبيرلاجزلرةشبهمناليهودطردأنهـلعد،ولحن،العرييالعهدصمياقجؤالأندلسفي

الإمبراطوريةاقاليموحؤ،الفرييةآورياحؤوانتشروا،الحاثوليحيةالتفتيشمحا-قبل

أشحنازية،ليوديةجماعاتفيهاتتواجدالتيالأقاليمبعضإليهاتضمحانتوالتىِالعثمانية

المد!.هذاإلىأيضاايأ!نازاليهودبعضانضمفمَد

منطردهمتمانبعد)المارانو(الأندلسليودلهاتعرضالتيالنفصيةللازمةحانوقد

!بيرفيأثر،جديدةجفرافيافيوتشتتهمبل،وانتفمارهم،الأندل!سفيالمفقود(أفردوسهم

بينهم،فهماوننافراتتحاذباتإلىالجماعاتتلكتمرضتحيث،المذهبهذاواننشارتبلور

استشعرتاستقراروعدم،قلقحالةإلىأدىالذيالأمروهو،المسيحيالغرييالمجتمعوبين

المختار،الفهفممبعقيدةمنتأتىالتيالتورماتمنالمزيدينقصهالاوالتي،اليهوديةالآنابها

وتشحيل،الدفاعيبالانعرالتسميتهيمحنماأو،الانحمافىإلىاليهودبدضاضطرمعا

ليودية.صوفيةجماعة

من)المارانو(ال!هوديةالجماعا!للكمنالأغلب!ةاستطاع!فبمنما،وهحذا

سوىالت!يفصميئواالقبالييناليهودبعصيجدلم،المسيحيالفرليالمجتمعفيالاندماج

!انتالتي،اليهوديةالذاتداخل!انتوازنمنحالةإلىللوصول،ذاتهمعلىالانحفاء

القبالةأنأي،عنهاتمخضتالتيالفحرلةوالتبدلات،الأورييةالنهضةتغيراتحينهاتواجه

الأورييالموضوعبينوما،المهزومةاليهوديةالذاتبينمااسترضاءحالةمنهاجانبفيهي

ألحفاظأجلمنالذاتيةبالزيمةالإقرارالجماعةتلكفيهتباوزتحالةهيأي،المصتبد

الإقرارمنهروبحالةتمثلأنهاحما،اليهوديةالذاتفيالنرجسيةالمحوناتعلى

بلغأنفبعد،ال!رامةمنالممحنعلىالحفاظمع،أيضاالتاريخيةالزمحانيةبالهزيمة

منويخلصهمالمتمطر،يمعممحهملهمالمصممبللألىأن!المأصمنمرحلةاليهودبعض

اليهودلهاتعرضالتيوالاضطهاداتالمعاناةسلسةفيحلقةتشحلالتي،الجديدةمعاناتهم

الطردعملياتمنوجسديا،نفسيااليهوديعاناءماعانىأنولعد،الشتاتمرحلةفي

يدخليأن،الزم!انيالرفضلذاحلايجدأنمرر،وغيرزمان،محانغيرت،المتلاحقة
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التاهـلخي،بممناء،التوراتيالماضيللرمنذ!رلاتهحلعنواحدةدفعةمتخليا،المطلقفي

المسمِحاليهاسيوصلهالتيالمعشقبلتأحلامهحلوعنءالأوائلالآباهفيهعافىالذي

التاهـلخي-بممناهالمنتطراليهودي

ممرفتحالصوفيةوصلواته،طقوسهخلالمنالقبالياليهوديحاولفقدوهحدا

قبلماالبهازخلالمنالنفصيةالشحناتبتفريخيقومأنشأنهمن!اق،المطل!قمع

منلهيتعرضمابممببروحهمصامبهاتفصالتي،النفسيةالانفعالاتوتصرلف،الضمعوري

منبالروبقامالغبالياليهوديفإنويذلك،الأوربيقبلمنونضسية،جسديةاضطهادات

وأ،هروبهأو،بخروجه،الذابلالممشقبلومنالجافر،الماضيومن،الشامتالحضدر

باتحادهاللامنناهىالمطلقالزمصاتالىالمحدودالناريخىالماديالزمصانمىعروحه

الوجود.بعناصر

أفهم!ما،الصشاتليهوديةروحيا!نيساالصوفيةطقوسهممنالقبالمِونجعلوقد

التلموديوناليهودثام،المقابلالجانبوعلى،الوقتفي،الربمع(الحديث)العهدفمحلوا

يتخيلونها،حماالذ!رلاتتمثلهالذيالغياباستحضارخلالمنالشامتالحضوربتغييب

اليهوديهَ،والأمتياتالأحلامتمثلنفسهاهيوالتيالمفقود(،)الفردوسالتوراةفيأتت!ماأو

،التلموديالتوراتيال!نيصخصمناليهوديةالدينيةهوشهمعلىالطموديوقحاقظوقد

بينوما،شتاتهمحؤيعيض!ونهالذيالواقعبينماالشاسعبالبوقشمورهممنالرغمعلى

تذبللموالتيالتقليديةالخلاصيةاليهوديةالمسيحانيةالدينيةوتطلعاتهم،الدينيةذ!رلاتهم

الدوريعاثلبدورقامالشتاتيالتلموديال!نيسوهذا،الطوفىالزمانمرورمنالرغمعلى

البابلي.السبيمرحلةفيعزراحنيصيهقامالذي

تشحلحما،الخلاصيةالمسيحيةالعقيدةآنماطمنخاصأنمطاَالقباليةالعقيدةثمَذ

منالتلموديةاليهوديةفشلتألىبعدسيمالا،المخلصمج!ءمناليأسلحالةاستجابة

البشهذاومن،ال!هوديةالمحاناةتلكحلمنالرغمعلى،المخلصالتارلخيالمعميحاصتدراج

المتحولالحاضرمنهاريينالصوفيةالعقيدةالىاليهودمنالبمضلجألهوممالجة،والإحباط

علىيقومخاصنمطمنممميحاالصوفيةمنجاعلين،المطلقالثابتالفائبالى،(الأن-)هنا

الصوفيأنأي،الممماءءالربمعوالحادهم،المطلقالزم!انإلىماديالا،روحياإعادتهم

الوصوليمحنبفردوس،اسرائي!أأارتسالرم!انيالمفقودفردوسهباستبدالقاماليهودي

الزمحانيالخلاصلهميمحققبينما،الخاصلمصيحهتحولهأوتقمصهخلالمناليه

التارلخي-
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هيبل،اليهوديةالعقيدةفيالسلبيةقمةاليهوديةالقبالةفينرىأقلنايمحنهناومن

الزمحانالىالماديالرمحانمنالمشتتيناليهودبقيادةقامالذيالاربالسلبيالمصميحتمثل

المطلق،فيالتلاشيأو،الأتتحار()أو،الن!وصسوىيجدلمالقبالياليهوديأنأي،المطلق

يعنيوهذا،المستقبليةوتطلعاتهم،الشتاتفياليهوديةالجماعاتأفاقعلىاليأسإطاقبعد

والتقاطب،الصلبةالتلموديةاليهوديةمعتقاطبيةحالةتشحل،برخاونفاالصوفيةاليهوديةأن

حيث،الفرديةالذاتداخل،مم!اقضينمذهبيناو،تصورينأوفحرتينوجودهويعنيهفيما

هجوماهـلضنبل،وينيذ،يرفضوأن،الفرتينلإحدىيتتصَرأويتبتىأنالفرديستطيع

جعلتهالتيالظروفتفيرتحالط،التقاطبيالإنساقهذاأنالا،الآخرىالف!رةعلىعنيفا

الفحرةمعالمتماقضةالمْانيةالفحرةهـشبنى،ذاتهعلىينحصفإنه.الأولىالفحرةيتبنى

!بتعلىوالقادر،واحدآن!متتاقضتينفحرتينيحكلالذيالشخصفهوويذلك،الأول

والفيزلولوجية،،النفسيةوالمرحلةيتلاعمبمااخمَيارهابعد،النقيضةالفحرةلمصلحةفحوة

الفرد.لدى

بهااليهودعرفالتيالثوريةاليهوديةمعتقاطبيةحالةاليهوديةالصوفيةتمنل!ما

واجهـتفقدالشتاتمرحلةفيأما،والرومانمِة،اليونانيةالمرحلتينفيمميمالا،تارلخيا

أمامهاليهودييستطعلم،محنطا،متيبسا،صدئأامتحلساواقعااليهوثيةالجماعات

استسلامهميعلنوناليهودبعضجعلالذيالأمر،فمأنذاتتاهـلخيةحراحيهبأيالإتيان

التارلخية،دي!تهب!لالزمانمنالأبديالمطلقنحوهـريون،التاهـلخأمامالشامل

والنفسية.،لجفرافيةوا

أيضااستجابةأتتاليهوديةالقباليةالصوفيةأننرىأنيمحنآحرجانبومن

عصرحؤالمسيحيالأوربي!انالذيوالاحتقار،بالدونيةشمورءبيناللهوديلتمزق

يرى!انوالذي،المختار(الفه)شعبنفسهيُعَدْالذياليهوديبهايعاملالاْوربيةالنهضة

نأ،الإرادةالمسلوب،موراكالفقير،اليهوديحاولوقد،ضالا،زنديقاالمسيحيهدأان

يشحلالوجودأنالىتذهبالتيالصوفيةالعقيدةخلالومنهالأوربيسيدهمعيتساوى

يتساوىأو،يتحولأنسمحىبحمِث،عناصرهاصعنصرأيبينفرقلاواحدةوحدة

حيث،ييتهماالفصليستحيلواحدةحتلةجؤمعهوشدمج،نميضهمععنصرحل

والأمام،الابنهووالآب،السماءهيالآرضوتصبح،الم!اثياتوتتحول،وتتساوى،نندمج

هووالفرردب4الفقيروالأميرهو،المححومهووالحا!مالمرصز،هووالمحيط،الوراءهو

هيوالذات،المدلولهووالدال،المعرفةهيوالنحرة،المجهولهووالمعلوم،القريب
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هووالعقلالمتفير،هووالثابت،الحضورهووالفياب،الموصوفهيوالصفة،الموضوع

أمواجمنأحثرليستالمتتاقضةالظوأهوهذءو!ل،الموضوعهيوالفحرة،الجسم

الإشراقلحظةأو،الحقيقةلحظة!ؤوجميعها،التابتالأبديالمحيطفيمتحولةعابرة

والانتماءاتالورلاتتمحي!ما،الوجودوحدةفيواحدجوهرإلىتعودالصوفية

يتعرىحيث،مباحأشيءصلويصبح4المخارمفيهاوتحللبل،والعروقوالجنسيات

بنيةفيويمتزجونالمنتوعةالمختلفةالملابسمنواجحمادهم،ذواتهمهـلعرونهالجصح

حدةوا

الفرديةأناءيدعمأنيستطيع،جماعيطقسخلالومن،الصوفيفإنهناومن

جزرهاهـلبمع،وحدتهاإليهايعيدوأن،والتشظي،الضمورمنحالةمنتمانيالتي،الهزللة

يضخأنيستطيع،الصو!ؤطقسهخلالومن،أنهصا،جديدةوجغرافية،واحدةيابسة!!

جماعيةأنا!ؤاتحادها،و)1ذوبانهاخلالمنيضخمهاوأن،والحم!ية،الفردلِةأناهفيالروح

المجتمماتفيلتمرعياعضوايحونانيصشطحلمالذياليهوديفإنوهحذا،!ونية

المجقمع!عضوايونوأن،ينضويأنيستطيعالصوفيمذهبهخلالومن،فإنه،الأوريمِة

الأخراعترافينقصهاليهودي!انأنبدل،المقدسمعمباشرارتباطهوعلى،الحوني

ايأوريي!ي!والزمانالم!انفيوجودءوشرعية،يهوشه

جميعفيهاتشتردًواحدةاسسعلىتتضوي،اختلافهاعلى،الصوفيةوالمذاهب

تمددية،أم،تقرلديةأم،حانتوتوحيدية،أرضيةأم،حانتسماوية،!المعتقدات،الأديان

تأثيرمنتتاْتىالقيالسطحيةالش!ليةالخلافاتبعضمع،تجرلديةأم،!انتوولمية

والزمحانية،التارلخيةالمعطياتتأثيروصامريدوهاإليهايعودالتيالتقليديالدينيالتصور

وهي،الآخيرةالآونةفيوخاصة،غنوصيةصوفيةمذاهبأوتياراتأودعواتعدةبرزتوقد

،التصوراتتلكعليهابنيتالتي(لديانةتحديديم!نلاالتي،الجديدةبالدياناتدعيتما

الملقبعليحسينميرزاالمسلمالفارسياليهدعىالذيالبهائيالمذهبالمئالم!بيلعلىومنها

398)بالبهاء - 18 IV)الأرضالىاليهودعودةالىووعاالمنتطر،المسيحأنهادَعىالذيام

فينىأنيمحن!ما،اللفاتوحتى،الدياناتتوحيدإلىدعا!ما،)فلسطين(المقدسة

.الأنماطهذهمننمطاالماسوتية

()المتحولالإنسانأنالىتذهبالفنوصيةالحلوليةالتصوفيةالمقائدهذهوجميع

الإنساقعبورخلالمن،)الئابت(الربمعيتوحدوأن،الماديعالمهمنيتحررأنيستطيع

السمماه،نحوالأرضمنبمروجهتتتهي،ومقاماتط،ممراتضمنالإشر(قلحظةفي
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منسَاقبةعبرمراحلالإنسانيتجرد،سينهامحددةلطقوسالإنساناتباعبواسطة

والتماهيوالإشراقالصفاءإلىوصولا،الإنسانيتطبعهمنثم،الغرلزلةالبشرلةطبيعته

الوهيته.صع

الوجود،عناصرمنعنصرأوجزءهوالإنسانأنالىالصو!ؤالتصوريذهب!عا

يمحنوالتي،اختلافهاعلىالوجوديةالعناصرباقيعنترفعهخاصةمميزاتأيلهوليصى

ثمومن،ذهنيةهحدص!يةلغةخلالمنمعهايئخاطبأنهالصوفيالطقسخلالمن،للمرلد

تحديداالجانبهذا!اليهوديةالقباليةالصوفيةفإنويذلك،الإشراقلحظةفيب!االاتحاد

القيالةوتذهب،التلحوديالتوراتيالتصورحصبالمختارالفهضعبعقيدةبإلغاءقامت

الإنساقصمطحونىخللوبسببولحن،الهىمصدرذوالأممل!ؤالإنسانآنإلىالمهودله

إلىيعيدأنيع!نهالذيالسبيلهوالصوفيوالطقسالشرلر،المدنسالوجودعالمفي

علىاليهودية!،الصو!التصوروهذا،بالإلهاتحادهخلالمنالنورانيةصفتهالإنسان

الفهشعبحانواالصودبآن،يوحيأو،يقولأنيرلدأنهلو!حايبدو،الخصوصوجه

دنسا،شخصاصبحوأ،قدسمتهاليهوديفقدتارلخيةآخطاءوبسبب،ولن،المختار

منالقداسةصفةلهتعيدأنلهايع!نالتيالقباليةالصوفيةالطعَوسسوىهناكوليس

.بالرباتحادهخلال

وليس،سلبيةحالةعنعبارةالإنسانأنالىالقباليةالصوفيةالتصوراتتذهب!ما

ومنذ،المطلققبلمنسيتارلوهاتهاوضعتمالتنالأحداثمجرلاتتأثيرفيأوفعاليةايله

فيها،أنملةقيديغثرأنيعمتطيعلالاْنهالإليةللمشيئةالتامالخضعالإنساقعلىولذا،الآرل

مرحلة!اليهودإليهاوصلالتيوالسلبية،والشللالإحباطحالةعنتعئرالنقطةوهذه

الشقات-

بهايقومالتنوالم!لو!يالَا4الطقوسمنمجعوعةعلىالصوفيةالقبالةوتعتمد

ذاتمعينةحرحاتخلالومن،البدايةتالمريدلِقومحيث،جماعيوبشحل،المريدون

وصفصاعر،دذسةعناصرمنفيهامابإفراغيقومأنبمدذاتهبتوحيد،حاصةدلالات

الجسديةالإنسانببنمِةيتملقماوىوتذمر،وحره،وحب،وقلق،وتشوش4متتوعة

،أفراحمنفيهابعاللذحرلاتالماطضِةالمؤثراتمنالذهنبتفرلغبقوم!ما،المادية

منقلقهومصببات،لمخاوفهليهدمتحرر"حرحاتخلالىومن،أنهصا،وأتراح

يقومثم،وطموحاته،وأمانيه،أحلامهبتفرلخيقومآنهصا،الفامضالضبابيالمستقبل

وفتح،بفسل،يقومويدلك،أثاممنبهاعلقمماالنفصىأو،تطهيرالروحأوبتعميد
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الفيقلاثي،النشاطعنينتجالذيالتعرقخلالمنالسموممنهـلخلصها،!يانهمصامات

بفكيساهمالذيالأمر،الصوفيللطقستأديتهأكماءالمرلدبهيضومالذيوالروحي

الروحي،الصفاءمنمادرجةالىللوصول،أفحارهخنقعلىيقومالذيالذمنيالحصار

ثم،ومن،وجلاء،وضوحاأحئربعناصرالأناتشحيلواعادة،صيانة!ؤيصاهمحما

هـلبدأ،الصوفيةالحالةعد-الذهنيوالترحيز،الفيزلاتيةالحرحاتمنمزلدومع

العناصرباقيمعتدرلجياالتوحدثمومن،المريدينباقيصعبتوحدهيمنعرالمرلد

هـشحول،الذهنيةالممراتتتفتحالصو!ؤ،الطقساحماءمنوبمقلد،ثمومن،الحونية

تأثيرمارجواني،الىيخضحأنهلو!مايبدوأو،هذياني،ذهانيإنساقإلىالمريدفيها

الآنواتتتفتحثمومن،الوويةوتتجدد،ومميزا،خاصانشاطاالجسدخلالهيحتسب

منيطيربواسطتهبراقالىالإنشراقلحطةفيالمرلدجسدهـشحول،أيضابعضهاعلى

خاصا،شاملاعفواالمريدينيمنحالذيالربمعالتوحدإلىوصولا،السماءلخوالأرض

بإتلافالمطلقالمقدسيقومحيث،السابقةالمريدينصفحاتونشر،بفتحيقومأندون

فإنماوبممنى،السابقةللشخصية،محا!مةآو،تحقيقأيودون،مفلقةوهي،ملفاتهم

حالةورفض،الجتينيةالحالةإلىالعودة!ؤالدفينةرغبتهللإنسانيحققالصو!الطقس

المفقودالفردوسالىالعودةوبالتالي،)الأوديبية(المعرفةلحالةرفضأيوالتمايز،النضج

.الأول

هيجوهرهافيالقبالةفإن،تقرلديةعقيدةعنعبارةالتوراتيةالي!ودية!انتواذا

يش!لفبينما،شموليةوئثيهَأنهاعلىإليهاننظرأنيع!نبل،تعدديةحلوليةعقيدة

الخصوصيةشديدةحالةالقبالةفإن،مثقطعةجزئيةحلوليةحالةالوثميةالعقائدفيالتصنيم

الحل!يتواجدحعا،الحلفيالجزءيتواجدالمباليةالحلولية!حيث،التصنيممن

عقيدتهمعنالقباليووعبَروقد4للإلهأصناماتمفلىال!ونيةالعناصرأريمنيوهذا،الجزء

التيالإلعةالقوىمنحبيرةمجموعةيح!مهالحوقأنإلىذهابهمخلالمن،التعددية

محاولةأنهاعلىاليهوديةالقبالةإلىالنطريمحنحما،مبهمواحدمصدرمنانيثقت

فياليهوديدخولوما،بهالاعترافمناليروباليهوديحاول،نقيضه!متخفإلحادلإخفاء

أمامالمتاهـسىمنالمزلدإضفاءسوىالدببيالورعمنحالةتعثلالتي،التصوفيةالطقوس

تلكاحتشافإد،اسنتمائيةمحاث!فةلحظاتفيبهيصلقدالذيالطرلققيالوعي

لحقيقة.ا
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القبالةفإن،التلمودطليوهللربالشيطانيالجانبييرزوبينما،آخرجانبومن

الآخرالوجهيمثلاعتبارهعلىمتواريةبطريقةالشيطانعبادةتعثلعلىتقوماليهودية

الوجودءوحدة!،اللهأهميةمنأهميةيقللاجرءوهوهللرحمن

والذي،اليهودأنبياءبهجاءالذيالقصورالى،الزخمأعادتاليهوديةالقبالةأن!ما

لعقيدةتهولدعنعبارةهىِوالتن،اسرائيلزوجتهطتققدحانليوهالربانإلىيذهب

نأمنالأ!!يولوجيةالأيحاثبينتقدحانتوحما،وعشتار(،)بعل،ال!نعانيةالخصب

وهذء،آيضاعضشارالريةإلىتعبدهمجالمباإلى،لعوهللوبتتعبد!انتيهـوذامملة

الإسرائيلي،بالشبعشتاراستبدلواأوءوجعلوا،بإخفائهاالتوراهَمحررو!امالحقيقهَ

إصحقوضعهاقباليةتونيمةفيجاء!قد،ثانيةالأنثىالإلةعبادإلىعاثواالقباليينولحن

ام(:572-)3401لوهـلا

الممبعينبتيجانهاالمتوجةالعروسالملتممجديناليهوديرتل

الأقداسقدس!تاجفوقتاجا

المالمين!لمنهاالتيالسيدة

اتحادءصنليوءتم!نالقباليةالصلواتأنإلى،القباليالزهار!تابهـتهب

الشيطانأنفمنالرغمعلىءالشخينةأو،الشحيغةتدعىالتيالأنثىالإلهةمعجنسيا

الذيماهوأنهعنهعُرفالشيطانإنإذطرلفأمروهو،الاتحادهذايمنعأنيحاولالذي

يعتقدونالقباليالمذهبأتباعأن!ما،الخطيئةمقترفينليتحدا!الآنثىللذ!ريوسوس

الأنثىالريةمح،يهوهالذ!رالرباتحادتمأنيعدبناؤهماتموالثانيالأولالعحلأن

المنتظر،اليهوديالممميحيدعلى،الثالثالححلبنا،همايتمفحتىويذلك5)الشخينة(

جنسيةطقوسخلالومن،ذلكأجلمنوهم،الآنثىألرلةمعيهوهالرباتحادمنبدلا

،الر!اتحادعلىيشجعوااو،يع!اعدواحيالمحارمفيهاهـلغفموقيحللوقخاصةجماعية

المصحناتبتفرلغيقومالسياقهذاالصو!فيالطقسفإنوه!ذا،الأنثىالريةمع

الفرولدية.المجنسمِة

بعد!يمااليهوديةآفرزتهاعقيدةأهمحانالذياليهوديالقباليالمذهبفإن،وأخيرا

أنهالا،أمونيمغوشحرحةسوىمنهيبقولم،الحديثةال!عصور!ؤبالشحوبأخذ،الميلاد

تلكبعلعنةقامتالتي،(اليهوديةالصهيوفية)العقيدة!الدييةتصوراتهأدخلقد!ان

اليهوديةالجماعاتعاد2الذيالمنتظراليهوديالمسيحنظرشهامنوجعلت،القباليةالتصورات

فلسطين.إلى
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الكتاب!ة8المعارتد!ئرةحسباليونانيةالمرحلةتواريخ

العرشالئانيداهـلوسوارتقاءالأولارتحشستاموتق!424

فارهـصملوكآخروهو،العرشالنالثداريوصارلماء!م336

مقدونيةحىفيالمقدونيفيليبأباءالأ!بريخلفالإس!ندر3ق336

الآحبرلآورشليمالإس!تدرزيارةقىم332

rvI!الفارسيةبالإمبراطوهـلةوالإطاحةأربلاهعرحةق

امبراطورشهالأ!بروانقسامالاس!ندرموت3ق333

مصرالىاليهوديةسوتيريضملطليموسقح!32ْ

السلوقيير.عصروبداية،سوهـلةعرشالأولسلوقسارتقاء3ق312

YAT!مصر.يححمفيلادلفيوسبطليموسق

السبعينية.الترجمةجؤالعمللبدايةالتقليديالتارلخق!25نحوْ

VYT!سورلةعلىالحبيريملكأنطيوحسق

سورلةإلىاليهوديةالحبيريضمألطيو!س3ق891

العرشيرتقيإبيفانسأنطيو!س3ق175

IAللهيحلإبيفانسآنطيو!ستدنيص3قىأ

الم!ابيبنوثورةمتتياسمقارمة3ق168

المحابيبهوذاانتصارقى!ا66

القيادةيوناثانوتولييهوذاموتق!016

القيادةسمعانوتولييوناثانمقتل3ق431

الحهتةرئيسيصبحسمعاق3ق143

Iraسمعانيخلفهيرحانسيوحنا3ق.

الحهنةرثيسيصبحأرستوبولسق!601

يانيوسهألحسندر!ق501

أورشليم.علىيص!توليالرومانيبومبي3ق63

اليهودية-عليواليأأتتيبايريُمينق!47

أنقيباتر.مقتل3ق43

العرشىيرتقيالم!ابلينملوكآخرآتتيجونوس3ق04
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ق!37

3ق31

اقه93

3قهتحو

!ق4

اليهودية.علىملحأولصبحآنتيجونوسيقتلهيرودس

روما.على)مبراطورايصبحأوغسطس

العى*بناءبداية

لحم-بيتجؤالمعميحيصو3ولاد-

ال!ييرهيرودسموت
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ألثالثالفصل

الرومانبمالمد

تفوقهافرضتانويعد،المتوسطالآبيضالبحردولأقوىمنروماأصيحتأنبعد

النهالِةيئحيث،البرلةالعلينيةالجيوشتحتمنالبصاطتصحببدأت،البحريالمسحري

الداخليةحرولهاتتهيأنرومااستطاعتأنوبعد،الميلادقبل86سنةرومابيدأثيناممقطض

علىهيمنتهاتستعيدوأن،الرومانيةالمواطنةحقعلىحصلواالنهايةج!الذين،الإيطاليينمع

28سنةدصتاتورانفسهعنيعلنوأن،روماسيديصبحآنسوللااستطاعأنولعد،إيطاليا

بتلك،لهمعلاقةلاوممن4لهمممنتحصىلاأعدادضحيتهاراححرببعدالميلادقبل

إصلاححرحهخلالمنالدمحعاما-غسلسريعاحاولسوللاولحن،الأهلعهالحرب

والأحثر،الخارجيةالولاياتفيهابمما،وخارجها،ردماداخل،وتتفيذية،وئتظيمية،لتشريعية

سنةيموتأنقبل،الميلادقبل97سنةالححمعىبالاعتزالىقامأنهالدحتاتورهذافيغرابة

الأبرزالعصحرفيالقادةب!بنالسلطةعلىغيردمويصراعاندلعحيث،الميلادقبل78

القادةيرضيأن)السناتو(الشيوغمجلسحاولوقدقيصر،هـلوليوس،ويومبي!راسوص!،

الماءسموللاالىانضمقد!انالذيبومبيالطموحالشابولحن،الثلاثةالعص!رلين

خلالمن،بروزاأحثريصبحأنحفوبحسن،بحنحتهاستطاع،الأهليةالحربمسة

الضرلةوتجهأيضاأنهحما،الميلادقبل72سنةالأسيانيللتمردالأخيرةالضريةتصديده

البحرلتطيفاستطاعأنه!عا،3(ق71-)73سبارتا!وسبزعامةالمبيدلئورةالأخيرة

القراصنة.منالمتوسطالاْبيض

علىينتصرأناستطاعحيثأسيالخوبومبيانطلقالميلادقبل66سنةوفي

تعاني!انتالتيسوهـلانحوطرلقهوتابع،رومالعمنةوأخضعهاأرمينياغزاثم،صئراداتيس

واعلن،بمزلهبومييو!امعف!ر،الثالثأنطيوخوسالصلوقيملحهاصد!فوضىحالةمن

حل!القنصلمنصبيتبوأحينهاشيشرون)وحانالميلادقبل64سنةرومانيةولايةسوهـلاعن

ابنيبينالسلطةعلىصراعاَتعانيحانتالتيفلسطينلخوطرلقهبومبيوتابع،روما(
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لقاءإلىالآخواقتسابقوقد،الثانيوأرسطوبولس،الثانيهورحانوس،ينايالحسندر

ل!وديشعبيوفد،نفسهالوقتو!،أيصازارءحعا،الميلاد!بل63سنةدمشقفيبومبي

فوافق،رومامطامعمحيتماشىالذيوهو،ال!هنوتيةالدينيةالحياةبعودةيطالب!هنوتي

طلبهم.علىبومبي

أمامالمديثةابواببفتحالثانيهيرحانوسآنصارقامأورفمليمإلىبومبيوصل!لما

حصاربعدولحن،اليحلفيالحهنةمعالثانيأرسطويولساحتمىيينما،يومبيقوات

!ؤاعتصعواالذينالحهنةآما،روماالىعائلتهمحوئفيآسوء،تماشهرثلائةلمدةاسممر

بومبيقاموقد،يهودافيالسلطةعلىالصراعانتهىوبذلك،بقتلهملبومبيقامفقدال!لى

الىحولهاالتي،السايقالإقليميتشحيلهاعلىحافظولحنه،إدارلةوحدةسورلابجعل

!انالتيلككمنهاسيعالا،الوحداتهذهبعضبتحجيمقامل!نه،رومانيةإداهـلةوحدات

استولواقدالحف!مونيوق!ارالقيالمناطقبودقامحيث،اليهـوديةص!تارلخيةحرا!يةلها

حاهناالثانيهور!انوسالحشمونيبتعيينوقامهالقديمةممالحهاإلىوأعادها،عليها

ودفعهاحدودهاقئصأنبعد،وضيقة،:aصحدمدنيةصلاحياتمعللشعبوقاتداأعظم

حرب.أيدونرومانيةولأيةالىاليهوديةتحولتوبذلك،الجزية

سرلأاجقماعاَقيصو(-حراسوس-)بومبيالتلاثةالقادةعقدالميلادقبل06سنةوفي

سنواتثلاثقوابةاستمروالذي،الرومانيالتاهـثخ!ؤثلاثيححمآولوشحلوا،صلحياً

الميلاد،قيل53سنةفيسنةفيالمعادلةتلكتفيرتوقد،بومبيلمصلحةفيهاالعمنة!الت

قاتدينسوىيبقلموه!ذا،الفرثيينمعحريهجؤوج!شههوحراسوسابيدأنبعد

وقيصربومبيهمال!مانيين

وقد4سوهـلةعلىواليأجابينوسجاءالميلادكَبل57سنةففي4وودالإككيمبالنسبةآما

صفورلة(،-حماتا-جيزر-أريحا-ورف!ليم)1آلولةخمسةالىيهودولايةبتقسيمقام

!ؤالم!لطةقيصريوليوسأستلامبعدالأمورتغيرتوقد،الولايةجؤهالئةالأمورواستمرت

الأهليةالحربنشبتإثوهاعلىوالتي،بومبيمعسياسيصراعبعدالميلادقبل28سنةروما

مقاطعةبجعلفحا!اْهميوليوسجانبإلىوقفواقداليهودوحان،3(ق4-19بينهما

أورشليم،علىوالياأوحاميأ)فصائيل(،الاْدوميأنتيياتراينيوستم،ذاتيحىذاتبهودا

ووصولقيصريوليوساغتيالبمدحتىلهعار!مادعمواستصر،الجليلعلىوالياو)هيرودوس(

.أنطونيوسماركبعدءومنءسورلةإلى!اسيوس
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لهجةيتحدثونبدهـلةقباثلوهم،)البارثيوظالفرثيونالساحةعلىبرزتلدًالمرحلةوفي

بلادعلىنضوذهميمدواأناستطاعواوقد،قزهـلنبحرشرقجنوبينتاثمرونوحانوا،فارسية

روما!قواتمحالفرثيونسَافصوقد6السلوقيةللدولةالشرقيةوالتخوم،النهرلنبينما

قواتبينمعر!ةوفي،سوهـلاإلىبومبيدخولبعدسيمالا،السلوقيةالترحةعلىالسيطرة

بقيادةالفرثيةالقواتويين،الفرثيللوجودحدلوضعقدمتالتي،حراسوسيقيادةروما

الجيش)بادةالفرئيوناستطاعوقد،الميلادقبل53صشةحرانمدينةمنبالقر!سورشاس

المعر!ة،تلتالتيالمفاوضاتآلماء!ؤنفص!هحراسوسوقلكوابل،المعر!ةقلكجؤالروماني

25صشةبومبياعتلاءبعدوحتى،المنطقةفيالمتتاميالفرتييندورتحجمأنروماتستطعولم

اندلعتالميلادقبل94سنة!ؤولحن،وحيداقنصلاباعتبارهرومافيالسلطة!مةالميلادقبل

استطاعحيث،الميلادقبل44سنةحتىاستمرتالسلطةعلىولومبي!ر،بينأهليةحرب

قنصلايحونألىفيلجحثم،ديتاتورانفص!هعنيعلنأنالميلادقبل48سقةفيقيصر

هُزمت،بومبيويينقيصر،يوليوسبينفارسالوسمعر!ةوجؤ،السئةنفس!بالانتخاب

!انتالمتيالبطلميةمصرالىيلتجئإنسوىبومييمن!انوما،وتشتت،بومبيقوات

بأمرالجتودقامحيث،!ليوبتراواخته،الثالثبطليعوسبينالسلطةعلىتزاعأتعاني

مصرإلىصغيرةحاميةومعهيوليوسوصلالفترةتلكوفي/بومبيبقتلعشرالثالثبطليموس

هوقيصرقدوماعتبرتالتي6المصرلةالقواتقامتوقد،بومبيبموتيوليوسيعلمأنقبل

قاموقدقيصر،ليوليوسالشخصيالحرسبمحاصرةمصر،علىالرومانيةاليمعنةمننوع

إلىعسحرلةتعزلزاتبإرسالليوذا(ممل!ةفيالأعظمالحاهن)وزيرالآدوهيأنتيباتر

دعمهاالتيحليويترامنقيصريوليوستونجأنوبعدنصر،إلىهزلمتهحولتيوليوس

د!تاتوراتعيينهقرارعلىوحصل،روهاإلىالميلادقبل47سنةعادمصر،!العرشوأولاها

مصرعهحتىهذامنصبهواستعر!،أيضاالقنصللمنصباحتارءجاتلىإ،ثانيةلمرة

وحاصميوس-بر!توسيدعلىالميلادقيل44سمةمنآذار15لِوم

الفترة!انتوقد،القيصرلةللرحمةمعبداوأنشاْ،نفسهألهقديورلليوسحان

مستممراتعدةأتشأ!ما،الرومانيةالولاياتكلوفي،روما!ؤرخاءفترةالقيصرلة

لفترةالولاياتفيالمناصباعتلاءكترةيحددو!ان،لروماتدينالننيالولاياتحلفيرومانية

فيخطرايف!حلبحيثالأموربزماميمسكآنالمنصبصاحبيستطيعلاحي،قصيرة

كطءروماأنجبتهاإداهـلةعسحرلةسياسيةعبقدلةأعظمبأنهوصفولذلك،المستقبل

المقدوني.الاسحنلمربعدالثانيةالتا!لخيةالشخصيةبأنهوصف
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أنطونيوص،رومافيالسلطةتود،الميلادقبلى44صشةقيصريوليوساغتيالويعد

يلمعبدأقد،لهوريثاأعلثهقديولموسوحان،لِوليوسأختاينأوحتافيوسنجمولصن

نأيوليوسلهترحهاالتيالهائلةأموالهخلالمناستطاع!ما،فيخهخلكلمنجماهيرلا

منيثنلمذلكأنالا،رومادخولالأولىمحاولتهفيخصروقد،يوغسلافيافيجيشايجتد

الىهـشظمونامعسحراتهميترحوقحانواأنطونيوسجنودالحثيرمنوأنسيمالا،عزلمته

مجلصمنلهالمرلديرمنال!ئيري!سبأنأيضااستطاعالذيآو!تافيوسمعس!ر

ثبل43سنةالقنصلمنصبأحمَافيوسوتقلد،السياسيةالدائرةدارتالمهايةوفي،الشيوخ

نأولبيدوس،وأحتافيوس،أنطونيوسمناجبرحلالرومانيةالجيوشضف!وتحت،الميلاد

الجمهورىالجمشضدعس!ريحلفتشحملعت،الثلاثةوأعلن،واحدالحالفالشحلوا

الجيضبينالميلادقبل43سنةالحاسمةفيليييمعر!ةوفي،وحاسيوس،بروتيوسبقيادة

ا!تافيوس،بقيادةالثلاثيةالح!ومةجيوشوبشِ،و!اسيوس،بروتيوسبقيادةالجم!ري

علىوالنهائيةالحاسمةالمعرحةفيوأنطونيوس،أحتافيوصمنحلانتصر،وأنطونمِوس

الضريصينبيهتحادفخلا!اندلع،صتتينقرابةوبعد،ولن،الجمهوريالجيشى

ولحن،السلاحالىاللجوءدرجةإلىوصل،الميلادقيل04سنةوأتطوتيوسه،أحتافيوس

سحستوسمعحربالميلادقبلى93سنةاندلعتيينما،مؤقتاالبيناصلحبرنديزيصلح

الميلاد.قبل36سنةفيلمصلحتهإنهاعماأ!تافيوساستطاعوقد،لومبي

سوهـلاالصغرىأسيايجتاحوااقخلسةالفرثيوناستطاعالاستشائيالوقتذلكوفي

وقدصور،عدشِةلاسننتاءالفرثيينالسوريةالممالكتقاومولم،لابينوسلزعامة3(38ق-04)

ومَد،ينايالحسندرايناالثانيلآرصمطوبولوحاالأصفرالأخأنطيغونوسالفرثيينإلىانضم

وشوهوء،أيضاينايألحسندرابنالثانيهور!انجوسمنالحهانةبسحبالفرثيونقام

،الميلادقبل36سنةبالعودةهيرودوسلهسمح)وقدبابلحؤوأصحنوء،وأسروه،أدنيهبقطع

ذلك،اثرسكلىانتحرالذيالأدوميانتيباتربنفصائيلوأسرالميلاد(،قبل03سنةأعدمهثم

ماساداقلعةفيسكاظتهوضعأنبعدروماإلىهربفقد،الجليلحاحمهيرودوسأخوهأما

الأدوميانتيباتربنهيرودوسلمصيبتمروماوقي،الميتللبحرالفرييالشاطئعلى)مسعدة!

الفرثيين-هيمنةتحتزالتماالتي-الميلادقبل04!شةلطوداعلىملحاالأحبر()هيرود

يعرفهممماأفضلاليهوديعرفأنهعلىقذمهالذيآنطونيوسالمقربصديقهمنبدعم

الحفاظعلىالأقدرأنه!ما،لرومامواليايظلأنتعليهالاعتماديمحن!ما،الرومان

روما.عداءاالفرئيينوضد،ينايألحسندربنأنطيفونوسضدرومامصالحعلى
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TAسنةالفرثيين،أنطونيوسجنرالاتحدأوهو،باسوسفنتيدوسهزمأنبعدولحن

تلك)وفيأشهرخعم!ةلمد-أورشليموحاصررومانيتينفرقتينمعهيرودوسعاد،الميلادقبل

التيأورشليمسقطتوعندما،الحهنة(رئيسسمعانبنتالحشمونيةمريممنتزوجالفترة

قبل37سنةرومامنبأمرينايأل!سندربنأنطيغونوسأُعدم،الفرفيولائهاعلى!انت

الحبيرهيرودوصصمابقاالمعينالملكالححموتولى،للمرثيينانضعامهعلىلهعقابا،الميلاد

قط.37َ)4

قبلمنغينقدوحان،نبطيةعرليةأممنمتهودأأدوميأانتيباتربنهيرودحان

اظهرحيث،الميلادقبل47صنةالجليلعلىحا!ماأنتيباترأبيهمنوبدعمقيصريوليوس

وحان،الطرقوقطاعاللصوصعصاباتعلىيقضيأناصمتطاعأنبعد،عاليةقياديةجداؤ

روما.خدمةحؤالعاليةوبالجدارة،الحديديةوبقبضتهوبحزمه،المملفيبتفانيهيتصف

نأهيروداستطاع،اليهوديةعلىالملكمتصبتولىأنوما،الصقاتتلكخلالومن

الحشعونيينأنصارمنوأربعينخمممةلإعدامح!مهولدأ،فلسطسحللتشملسلطتهيوشع

هيرودصارعوقد،ابنتهزوجحتىصفهيسلمولم،أيضاالحشمونيينبمضأعدم!ما،شفقا

بمد،!ليويترا(رغبةينفذ!اق)والذياتطونيوسصديقهرغبةحسبلاخواله(المربالآنباط

المرتزقة.المقاتلينول!،اليهودبينالتوازنعلىفيهاعتمدومنظمامدرلاقولاجيشاأسسألى

الدولةخزينةمحلىودزت،ححمهأرحاقثتتتناجحةاداريةبتقسيماتهيرودوسقام

!يفعرفلقد،الحياةمجالاتحلفيوتمذمثراءعصرع!دءوحان،المالمنالمزلد

للهلينيةالحماسشديدهيرودو!ان،أيضاينفقها!يفوعرف،المالال!فيرمنيجمع

أنفسهم.اليلينينمنأحثر

فسمح،الاجتماعيةالأنماطومع،الدينيةالمعتقداتمعمتسامحةسياستهو!اتَ

ال!ثيرممنشجعماوهذا،ممابدهمبناءعلىوأعانهم،الدينيةطقوسهمبممارسةللجميع

هـل!رءيرفضحان،نقسهالوقتو!ؤ،ولحنه،آباتهمدينالىالعودةعلىقسرانفودوا

ماوهذا،عالميةديانةاليهوديةالديانةأنيظهرأنيحاولوحان،اليهوديةالثقافيةالجبة

بل،يحبونهاليهوديحنلمولذا،المتزمتةاليهوديةوالجماعاتالمذاهبترفضه!انت

من!انوامعاونيهممطموانسيمالا،لروماوعميلا4أجنبياحاحمائمَدْونهو!انوا

منالرغمعلى،مملحتهفيسيا!مينفوذأومناصبأيلليهوديعطولم،والآدوميينالإغرش

رضىمنبالقليليحطىعئهالحهنةرئيصسممعالىبنتالحشصونيةمررلممنيتزوجأنقررأنه

لمصلحته.المعارضةالحض!مونيهَالعاثلةهـل!سب،اليهود
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مناحيعلىيصيطرأناستطاعفقد،لهواسعةشعبيةوجودعدممنالرغموعلى

أنواعحلرحمهأدنىلونبهاهـلممعلضربحانالتىالحدلدلهبمبضحهالولالهثالحماة

التيصالوميأختهمنبتحريض،قامفقدالحديديةقبضتهمنعائلتهتسلمولم،المعارضة

التيالحشمونيةمرلمزوجتهضدويخاصةالعشر،ونسائهعاتلتهضدمؤامراتعدةدترت

والتي،ممارضيهأهمابنةوهي،الحشمونيةصريمزوجتهبإعدام،حثيرامنهاتغارحانت

بإعدامههيرودوسقاموالذي،وأخيهاأبنائهاخلالمنأيضازوجهاضدالمعارضةلواءحملت

وأيضا،ألحسندروأرسطوبولصمنهاابنيهأعدمعندماوحزما،جزماأ!ثرو!اق،أيضا

وقد،الصمهيرودلأبيهدسْقدفيراروسعمهمعبالتأمر!اقالذيأنتيباترابنهاعدم

الحشمونيبن،الحفةأخرالثالثأر!مطويولسسابقةمرحلةفيأعدمحما،أمرهاُحتشف

بعضممالجةجؤالدهاءوشديد،محناسياسياكان،نفسهبالوقت،هيرودول!ن

يوسيفوسالمررخذلكأوجزوقد،الحاجةحسبوالترغيبالترهيبممياسةمتبعاالقضايا

العطفهـاطهار،عقابهفيعنيفأحانإذالخوف:بطريقينالشعبخضوعضمنألقدبالقولاة

(.الأزماتحالة!ؤالشديد

،عاديمواطنثيابيلبسالأوقاتيعضفي!انهيرودوسأنيوسفوسذ!ر!ما

تحاكمؤامرةأيمنالتخوفشدلِدحانلآنه،بهالناسرأييعرفبالجماهير!يهـلختلطا

والمخبرينالجواسيسمنوأسعةشبحةبتآسيسقامأنه!ما،العرشعلىللاستيلاءضده

حؤأعداعييرحملمولذا،مملتهعلىالخوفشديد!انلقد،وعرضهاالبلادطولفي

يآضددفاعيةاعمالبعدةقام!ما،الدماءلسفكالفمديدبمَعطشهاشتهروقد،الداخل

ممربشخصيحرسبتشحيلأيضاوقام،الداخلمنحتىأو،الخارجمنيأتيقدخطر

بينتوازناوأحلالمعارضةأضمففقد،الجميعاحتواءمنم!نهماوهذا،ولانه!ومتفان

اليهود-وغيراليهودفلصطينس!اق

حبءوكعالذىلأنطوثموسشخصماصدلماحانفمد،رومامععلاهمهآما

علىحانتالتي!ثسهرتهومن،صثيراهبرودوسمنوتفار،تمقتحانتوالتي،!ليوياترا

حليويترا(من)بطلبأنطونيوسجعلتوالفني،الرومانيةالإمبراطورلةوخارجداخللسان!ل

هيروثوسياْمرأنمنهطلبتحما،لمصلحتهامدنهبعضعنيتخلىبأنهيرودوسيأمر

أناممتطاعهيرودوسل!ن،الطرفينإضعافجلأمنالأنباطالمربعلىالحرببإعلان

،!ليويتراغيرةمنيخففأنيحاولآنطونيوسوحان،لمصلحتهسرلعاالحربهذهيحسم

وحليفتهأنطونيوسجيشعلىأوحتافيوسانتصرأنوبعد،ميرودوسعلىتحاملهاومن
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انتحر)ئرهاعلىوالتي،الميلادقبل31سنةالبحرلةا!تيوممعر!ةفي،حليويترا

غيرعلى،هيرودوسقاممصر،!ؤ!ليويتراالحرب!ؤوحليفته،وعشيقته،انطونيوس

أخلاقيموقفخلالمن4أصابهماعلىوحزنه،لأطونيوسصداقتهعلىبالتأ!يد،المتوقع

بدلوالذي،أغصطسطالإمبراطوراسمهأصبح)الذيأحتافيوسقدرءالذيالأمر،)علامي

لهأضافحما،منهحليويتراأخدتهاقدحانتالتيالمدنبردقام،هصرودوسيعاقبأن

حان.مماأحئرمملحتهحدودتوسعتوبذلك،الجولانمناخرىمناطق

حيفيعرفمحن!ااقتصادياأيضاحان!ما،سياسياداهيةهيرودوسحان

فيفخامةذاتبناءأعمالبعدةيقومأنلهسمحماوهذا،الوسائلبشتىالمالعلىيحصل

بخبراتبنا،ءوتم،مثيللهيحنلمبشحلببنائهقامالذيالعحلآهمهاحان،أورشليم

)حائطا+نحمىهائمااجزاثهبعضزالصمابسووالمدلتهأحاطأنهصماصور،منمفدسش

وسمبب،الع!للخزشةمقدسشيحلنصفيدفعأقحاجحلعلىوحانالمبح!أ،

الشخصياتومن،اليهودأثرلاءمنالتبرعاتتأتيهحانتفقد،هيحلهوشهرةهيرودشهرة

ببناءقامأنهحما،أرتاز!سيسالفارسيوالملكآغسطصالقيصررأسهموعلىالعالمية

السامرةتصمدوأعاد،الحصونوال!ثيرمنالرلاضيةوالملاعبوالحماماتوالمسارحالبلاط

قيصرية،مدينةهـشى،لاْوغسطساليونانياللفظوهو،سيبسطةاسمعليهاوأطلقوحصتنها

لحوداحدودخارج)غير!ودية(معابدعدةبنىحما،أبيهلاسمتخليدأأفتيباترس!وصدينة

ماليةمحوناتقدْمهأن!ما،والعظمةالشهرةمنبمزيدليحظىالإعلاميةأعمالهمنصنو3

خارجاليهوديةللجماعاتالماليةالمساعداتيقدمأيضا!ان!ما،الأولمبعةللالعاب

التيالعائليةالمتاعبتعحرهحانتهيرودوسلحىالخارجيالمجدهذاولحن،مملحته

الأمر،أغسطسروماقيصرمععلاقتهبفتورذلكوترافق،عليهالخناقوتضيقتحاصرهظلت

لو!ماآحيانايتصرفأصبححتى،المراجمتع!رالتوتر،شديدالأخيرةسنيه!ؤجعلهالذي

باستدعاء،أيامهبدنوشعرعندما،هيرودوسقاميوسفوسيذحرماوحسب،مجنوناحان

لتحونموتهلحظةجميمابقتلهموأمر،باعتقالهم(مرحيث،أرحا!لمقابلتهالمملحةوجهاء

ماتالميلادقبل4سنةفي،وهتا،ينفذلمأمرهولحن،البلادفي!بيرةمناحةله

وما!!النمر،وححم4حالتعلبالعرشإلىلسللبانهأعداوهوصفهالذي،ه!رودوس

حالحلاب.

ملحاتملتاحي(السامريةزوجته)منآرحيلاوسابنهعيققدموتهقييلو!ان

علىفيلبسوابنه،أرذيلاوسالأصغرالشقيقوهوالجليلعلىوالياأنتيباسوابنه،أورشليم
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،هيرودوسلوصيةاحتواماالتقسيمهذا)1!تافيوص(أغسطصأقروقد،ومحيطهاالجولان

إلمِه.مباشرةوأَتبعهاالثلاثالمقاطعاتبجنفصلأغسطسولحن

حوالييححمحانالذي،هيرودابنارخيلاوسعلىفمعبياحتجاجأو،ثور-وبعد

فيقاموالذي،الحنحةدونالبطشأييهعنورثوالذي،والأدوميةوالصامرةاليهوديةعلى

والشحاوىالتذمراتضغطوتحت،الع!لفيلحوديآلافثلاثةبقتلالفصحأعيادأحد

نأبعد،للميلاد6سنةفرنصافيفيناالىونضيه،بعزلهروماإمبراطورقام،ضدهاليهودية

أورفمليم،على)ناظر(روماتياحاحما!وبونيوسعنهبدلاوعين،سنواتعشرلمدةح!م

حيثللمعلاد،07حتىأورشليميح!عونالنطاروبمَي،رومانيةولايةليوداأصبحتويذلك

الماصري.يسوعالمسمِحصلبوتم،المسيحيةولدتالمرحلةتلكفي

!ليويتراذوجتهمنهيرودوسابنم(34-3ق)4الثانيلفيلبسبالنسبةأما

وأبيهيروديازوجالآولفيلبسأخيهسيرةمعأحياثاسيرتهتختلطوالذي،الأورشليمية

هيرودوسو!ان،أررشليمحهنةرئيصسمعانبنتمرلممنالشقيقغيرالآخوهو،سالومي

و!ان،عليهتآمرتالقيالخاثنةزوجتهابن!انلأنهالإرثمنالأولفيلبصابنهحرمقد

هيرودوحان،هيروديازوجتهمنالاْولفيلبسأخيهابنةسالوميمنتزؤجقدالثاني!يليبس

،والرومانالصصرلانمنسحانهاأغلبية!اقالقيالجولاقعلىوالياالثانيفيلبسعينقد

العامة،وسياسته،الشخصيةحياتهفيوالح!مةوالاعتدالبالهدوءالثانيفيلبساتصفوقد

منابحعندبانياسبناءأعادفغد،بناءأعمالبعدةقاموقد،رعيتهقبلمنمحبوباحانولذا

ومات،جوللِاسورعاهاصيداييتبنى!ما،فيلبسقيصرلةاسمعليهاوأطلق،الأردننهر

،والهدوءبالعدلىاتصممححمأ،سنةوثلاثينثمانلمدةححمأنبعد،للميلاد34سنة

الرومانية.سوريةولايةالىممتل!اتهوأضيفت

هيودوالدهقبلمنتعينهتموالذي،لأرخيلاوسالأصغرالشقيقلأنتيباسبالنسبةاما

الثعلبي!ةبشخصيتهيتصفحانوالذيطبرلة()وعاصعتهاوييرلهالجليلعلىوالياالآحبر

اشتهروالذي،والإجراميةالجنسيةلنزواتهخضومحهمعترافقتالتي،الحثيرةوبطموحاته

الأردن،نهرفيأتباعهبتعميديقومحانالذي(،يحيى)النبيالمعمدانليوحنابقتلهتارلخيا

وخاصهَ،واسعةشمبيةلهوحاق،المسيحبمج!+المبشرأنهادعىثم،المسيحأنهادعىوالذي

الىيوحناسَحولأنمنيخشىحانهيرودوسابنأنتباسالملكأندرجةىإلالجليلمنطقةفي

قراروراءالرتيسالسببهووهذا،صملطتهعلىخطرايشحلقدالذيالأمر،السياسةحقل

قامأنتيباسأنهـلقال،بقتلهقامثمومن،الأردنشرقيمنطقةفيمخيروسقلمةحؤسجنه
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منغمِرالشرعيزواجهأو،علاقتهبصببأنتيبا!سعلىيجدفحانلآنهالمعمدانيوحنابقتل

ريتاهـسه.)1الأنباطمللدالحارثابنةمنتزوجقدحاقأتتباساْنمنالرغمعلى،هيروديا

منتزوجتقدوحانت،الآولأغررلماأخوابنةالحبير،هيرودحفيدةهيرودياحانت

الشيؤابنتهامنهوأنجبتالصبير،هيرودوسابنالأولفيليبصلأبوها(الشقيقأغيرعمها

مركمالخائئةزوجتهابنلأنهالإرثمنالأولفيلبم!ابنهحرمقدهيرولوسوحاق،سالومي

أقدونالأولفيليبسزوجهاعندمنممالوميابتتهامعفرتقدهيرودياوحانت،الحشمونية

بها4زواجهأعلنوالذي،أنتيباسالشقيقغيرزوجهاأخالىوالتجأت،طلاقهاعلىتحصل

الأخمادامالزواجهذايحرْماليهوديالدينلأق،الزواجهذاعلىالمعمدانيوحنااعترضوقد

وقد،قطهإلىوتسعى،يوحناعلىتحقدهيرودياجعلماوهذا،الحبباةق!دعلى(الأولأالزوج

نويمنالرومانبعضبدعوةالأخيرقام،أنتيباسميلادعيدففي،النهايةفيهذالهاحاق

و!ؤ،المناسبةبتلكيقاماحتفاللحضور،الجليلووجوه،البلادآعيانإلىاضافة،الشأن

فيترقصأنسالوميمنأنتيباسطلب،فملتهافملتقدالخمرةحانتولينما،الاحتفال

المممدانيوحنارأسألتيباسلهابقدمأنرقصتهاعلىسالومياشتوطتوقد،الاحتفال

سنةالمعمدانيوحنارأسلهاوقدم،طلبتمالها!انوقدلها(،هيرودياأمهاتعليمات)حسب

تموالذي،الجليلييسوعخرج،ولايتهومن،أنتيباسصدو!،مقتلهوبمد،للميلاد93

إلىتسليمهتمفقدجليلياهـلصفته،بيلاطسالرومانيالناظرقبلمنأورشليمفيعليهالقبض

وفي،بيلاطسالىبردهقامأنتيباسأنالا،اورشليمفيبزيارةحينها!انالذيأنتمِباس

منالمعمداقيوحناوأتباع،أتباعهش!لوقد،الحديدالعهدفيأتى!ما،صلبهتمالنهاية

الأولى،المسيحيةالجماعةالأستيين

سمعللميلاد93سنةوفيم(،41-)37روماعرش)جايوس(!اليجولاتسلمأنوبعد

قدأنتيباسأقأنتيباهـلأأخ)ابنالاْولأغريياطرشعنإليهنمىكما،أنتيباسأخلاقبسوء

الإمبراطوهـلةضدسيجانوصاسمهحبيررومانيضابطومع،الفرثيالملكمعسراتحالف

مدينةإلىبنفيهأمروالذي،غاليفولايديبينوقفعئدمابخيانتهانتيباصأقروقد،الرومانية

رومانيةالثلاثبولاياتهاهيرودوسمملحةأصبحتويذلك،للميلاد93سنةفرنصافيليون

.الرومانالنطَارلححمهـادارلاهالسنهدرلنلححمقضائياتخضح

)ماثمعار!حصفمدلدببطم!لموسعللمسمحمهالروحمهَالمملحةبدآورالفمرةتلكو!ؤ

ولحن،والمسيحةاليهوديةبينالملاقةتفاصيلفيأخوضولن،لنه(لثهومالقيصرلقيصر

الرؤبةفيحثيراالمسيحيةتؤثرولم،اليهوديةعنبعيداتتتشرالمسيحيةبداتعامبشحل
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المحميحهومرلمابنعيسىالناصرييصموعيعتبروألمصلاأاليهودلآن،لليهوديةألامشراتيجية

وما،ويقوا(5الزنديق)المهرطقالدجالالمسيحاعتبروءبل،الماشئح(أو)المسياالمنتظراليهودي

صشاتمنث!ملهمليجمعسيأتيالذياليهوديمسيحهمقدومينتظروناليومهذاحتىزالوا

دونللعالمالمقدسالعحلهيحاملةسمتصبحالتيالمقدسةالأرضفي،المدنسةالأرض

حلسيصبحاليهودال!هنةهماللاويونيحونأنويدل،العالمعاصمةوهي،أسنتماء

العالمفعلى،الرببخدمةصيقوموناليهودأنوحما،الإطلاقعلىالعالمحهنةهماليهود

هناومن،المالم!علىاليهودبتصمييدالمسيحسيقوموه!ذا،اليهودبخدمةيقومواأنآجمع

بل،اليهوثي!يهدم!ي،تصورهمحممب4جاءالذيالمص!يحيةمسيحوبضدةاليهودرفضفقد

والتي،للميلاد07سنةالقاضيةالضريةاليهوديةتلقي!ؤالرئيسيالممببحانمجيئهآن

العالم.أنحاءفيشتتهم

المذهبهذاأتباعيولِلمولذاالمتتظو،المصميحبف!رةيومنلاالصدموقيالمذمب!ان

المذهبلأقباعبالنسبةالآمرحانحما،العداءيناصبوهولم،لدعوتهالاهتماممنالمزلد

منفحسباليهودليخلصسيجيءوالذيالمنتطر،المعميحبفرةيؤمنونالذين،القرلسي

عمايختلفوهذا،العالمينعلىوش!يدمم،الفابرةأمجادهملهمويميد،معاناتهمومن،اثامهم

جعلالذيالأمر،شاملةإن!ساثيةرسالةذا!انالذيمريمابنعيسىالمحميحالسيديهأتى

التوراتيةالشرلمة!جاءلماننفبذاالصليبإلىالنهايةفيهـلقودونه،عليهيتآمرونالفرسميين

التيالأعجوبةأوالاَيةحدثتولوأعجوبةأوآيةوأعطاكحلماحالماونبيوسطك!قام"إذا

وأالنبيذلكلحلامتسععفلاوفعبدهاتعرفهالمأخرىآلهةوراءلنذهبقائلاعنها!لمك

قلولحمحلمنالحمتحيونهليعلملحييمتحنحمإلحمالربلأنالحلمذلكالحالم

الربوراءمنبالزلغتحلملآنهيقتلالحلمذلكالحالمأوالنبيوذلكأنفسحم...حلومن

.`1ئئتية،ال!م

طيبيرلوسوتولي،للمملادا4ممنةالآولآغسطسمو!بعدنسبماهادئةالأمورحان!

اليهوديةولايةعلىالرومانيالناظرمنوبأمر،عهدهعلىوالذي،م(37-1)4الحى

على،الأمميممتقدهاننشرالمسيحيةراحتوبينما،المسيحالسيدصلبتمالبنطيبلِلاطس

الدينيةالشؤونبقيت،الأصليةآدمخطمئةمنالإنسانبنيليخلصجاءالمسيحأناعتبار

)السنهدرلريأ،الحاخاماتمجلسبمساعدةالمؤتَدالأ!برالحاصبيدآورشليم!ؤاليهودية

ابنالأولأغريياصميقهعيقحتىم(41-)37أجايوس(حاليغولاروماعرشتولىانوما

ألهوعندما،الثانيفيليبسعمهمقاطعةعلىملحاالحبيرهيرودوسابنأرسطولولص

-132-

http://www.al-maktabeh.com



أقاميبنىمدينةوفي،اليهوثيةفيلهمذبحاقامةطلب(بالجنونأصيب)الذينفصهغاليغولا

هـلأمر،غيظايستضيط!اليحولاجعلالذيالأمر،بهدمهاليهودفعَام،مذبحالهالسحان

،الأولأغررساول!ن،أورفمليمهيحلىداخلالدهبمنلوحعلىمحفورةلهصورةبوضع

عني!ميهأن(الخمؤ)بمساعدةاستطاع،غاليفولاشرفعلىروما!ؤأقامهاوليمةوألماء

عرش!لوديوسعمهواعتلاء،حراسهأحد)صارلا(يدعلىحاليجولامضتلويعد،قراره

رومانياملصاالعرشرلأاعتلانهفيحلوديوصساند)الذيالأولأغريياتعيينتم،روما

عداهيرودجدهمملحةورثوبذلك،للميلاد41سنةحاملةليودامقاطعةعلىألو!س(

الأدومية.منطقة

و!ليغاللظهور،محباحرلما!انحما،جيدةآخلاقيةصفاتفوالأولىأغريياحان

،هيرودجدءعحسعلى،اليهود)رضاءعلىحرلصا،ف!انأدوميولأته،مَولةشخصيةذا

ولحن،الجديدالعهدفيجاءماحسبالآولىالمسبحيةالجماعا!اضطهدذلكسياقو!

ثلاثلمدةلحوداعلىحملكححمانبمد،للميلاد44سنةمفاجنبشىماتأغرليا

الئاني،أغريياهووحيدأوولدأ4ودورسيلاوصرلمبرني!يهنبناتثلاثتارحا،سنوات

روماني.ناظريححمهاسورلةولايةعهدهاسابقإلىليوداوعادت

منالثاثيأغرسابلغولما،!لوديوسالقيصرمعوتريى،رومافييقيمالثانيأغريياحان

علىأعلىوماثمرقاهخال!يسعلىحاحماحلوديوسالقيصرعينه،والعشرلنالحاديةالعمر

إلىأ!برتقعمملةمُنحثم،فيلبسقيصرلةفيلهمقراًواتخذ،أورشليمفياليهوديالهحل

للميلاد.05سنةفي)دو!ممأروماتيملكلقبومنح،فلسطينمنالشرقيوالشمال،الشمال

والتي،فلسطينجؤاليهودبينتستمرالخلاصيةالأفحارحمىبداتالمرحلةتلكوفي

ي!و3ومنهم،اليهوديةفييجولونحانواالذينالمسحاءو!ثر،داودابنالمسيحبجيءتبشر

ألذيثيوداسمنهمايضاحان!ما،العالمنهايةقربمنالناسيحذرحانالذيحنانيالن

نحووراعهانطلقواوقد،المرلدينهنغيرظمِلعمدحولهالتفوقد،المخلصالمسيحأنهادعى

لصن،أقدامهمتبتلأنثونالبحروأتباعهعبرموسىحماالثهربهميمبوحيالاردننهر

فمملوفرقالنهر،يصلأنقبلرأسهبقطعوقام،وبأتباعهبثيوداسلحقالرومانيالحاحم

الشعبمةوالخرافا!،الصصصمنمجموعةباثتشار،ا.j4,المسحا?ظهورولرافى،مريدله

يقولحانفالبمض،المسيحعنمتتوعهَوقصص،معجزأتحدوثوعن،خارقةحوادثعن

انهقالمنوهنانا،وممجزاتهعجائبهقصصتتتشرو!انت،الأمروانتصجاءقدالمحميح)ن

منمقاتلمسيح:واحدأنفيمسيحينمجيءفحؤانتشرت!ما،قريبعماسيجيم
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وهوداودسلالةمنآخرومصيح،العالمفيالمشتتيناليهودسيعيدالذيوهويوسفسلالة

المنطقةولدت،والاضطراباتوالبلييلاتالفوضىوازدادت،والسلامبالخلاصسيج!س!لذيا

تشلتحيث،الأقصىحدءإلىوصلقدالطبقيالتفاوتوأنسيمالا،هاولةشفيرعلى

.التفاوتشديدتااجتماعيتانطبقتان

مع،المهوديةوثرا?ازدهارهناكحاقالميلاديالأولالقونمنالآولالنصف!ؤ

الفقر،شديدةالشمبعامةمنوطبقه،الغنىشديدةأرصنفراطيهدينيهطبقة،طمفنينتش!ل

ضرييةمميمالاو،الفقراءوضعبالحع!بانتأخذلمالتيالضرائبالحثيرمنهناكوحان

الدوله،داخلدولهإلىلحولالذى،العمحلخزلنهالىلدفح!ان!ال!ىالمزارعنعلىالخمس

فيه.الموظفينمنحبيراعددايضمالمححلوحان،الثانيأغريياعليهاياثمرف!انوالتي

الفقراء،فقرمنزادتالتيالمقاراتضرييةالرومانيةالإدارةفرضتالفترةتلكوجؤ

اليهودبينتوتراتعدةيانطلاق،العالمنهايةاقترابف!رةانتصمارمع،شارحتوالتي

قامالذي،للميلاد66سنةفلورس!الرومانيالناظرمنالغشةوآتت،الرومانيوالحى

شرارةفانطلقت،مترا!مةلضرائبسداداالعلىخقشةذهبمنوزنةعشرةسبعيسلب

المحيطارجاءجؤانطلقتتعرداتسياققيالثورةهذهأتتوقد،اليهودية!لايةفيالثورة

وهي،حيرىمدينةحانتلأنهاالتمرداتهذهرمزهيأورفمليممدينةوحانت،الروماني

ضخمسوروخلف،والتلال،الوديانمنمجموعةبينالحصينالحضرافيبموقمهاالمنيعةالمدينة

مدينةتارحاففر،الوضععلىالسيطرةبجندءالروماتيالناظريستطعولم،برج164بمزود

الرلفية،النوريةالجماعاتاورشليممدينةإلىفدخلت،قانونبلاالمهوديةوولاية،أورشليم

اغرلباابنابيرنحيوآختهالثانيأغرلبافرثرها2وعلى،والحهنوتيةالفنيةالأسروهاجمت

الثوهـلةالقصائلدخلتمدةولمد،اليهوديالشعبقبلمنمحروهينحانااللذانالآول

الأهلية-الحربرقعةوانتشرت،بينيةبصراعاتالمسلحة

عجؤلمد،روماامبراطورنيرونمنبأمر،فسبسيانبقمِادةرومانيةقواتاستدعاءتموقد

تيتوسبقيادهالإسحنحويةمنثابجيضجاءحما،العامالوضععلىالسيطؤعنالمحليةالقوات

مناطقإلىالرلففيينتشر!انالذيالثوباليهود!الجيشىفصائلفهرلت،فسبسيانابن

!ؤالحصينةالمفاراتالىعناصرهابصضمع،الثورةقياداتبمضالتجأتوقد،وحصينة،نائية

فلافيوسيوسفاليموديالحفوتسليليينهممن!انوالذي،للصيلاد67سنةالجليلمرتفعات

6(- rV'استطاعوالذي،الجليلمنطقة!وقائدا،ضابطا!انوالذيالشهير،اليهوديالمؤرخكه

المدافعينصلقتلوتم،الرومانييدسقطتوالتي،بهايتحصنحانالتيالمدينةمنليربأن
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،الأعيانمنرجلاأرلعونآيضافيهايختبئحانالتيالمغاراتإحدىالىيوصمفالتجأوثد،عنها

منبالاصتسلامدعؤجاعمهمأنبعدالوومانيةالقواتالىالاستسلامفصرةيوسفتبنىوقد

ولما،الاستمملامفحرةرفضالذيالجعاعيللقرارالخضوعالىاضطرأنهالا،لهرومانيصدل!

بالانتحارقراراالثورلةالقيادةاتخذت،الثوهـلةالجماعةلككعلىالحصارالروعانيالجيشأحى

عنبالعموليقنمهمانيوسفيستطعلمالاْمروحذلك،عبعدايباعواأنخشية،الجماعي

ترتيبضعنبمضهمبقتلالثواريقومبحيثالانتحار،عمليةترتيبإلمِهأوحلوقدالانتحار،

دورءألقى،القرعةعمليةعلىأشرفالذيلوسفوسولحن،بالقرعةالتزليبهذاتموقد،محدد

يوسقوسقامآخر،وجنديسواهيبقلمولما،نهايتهاحتىالممليةعلىيشر!!يالأخيرإلى

قبلمنءوضنحهاليهوثيةعنيوسفوسارتدحيث،رومالقواتنفسيهمايسلَمابأنالجنديبإكماع

قامففوهحذا،الجليلسقوطفيلمساعدتهالروماتيةالمواطنيةصفة،الرومانيةالسلطة

حجميدركحانيوسفوسأناعتبارعلى،الأولىاليهوديةالحربفيارمياالنبيبدموريوسفوس

يستطعلمولحنه،بالشجاعةاليهودتحلىمهما!وج!ايهوداوقوفواستحالة،الرومانوقوة

وتدميرالعحلاورشليمبسقوملاشهتالتيروماعلىالتمردمغامرةجؤالدخولمناليهوديقنعان

انتهتواليَ،بابلعلىالتمردعنبالعدولاليهوديقنحأن)رمياالنبييستطحلمصا،الثاني

.الأولالعحلوبتدمير،اورشلممبسقوط

الصراعبسببعاملمدةالحربتوقفت،للميلاد68سنةفيانتحارانيرونموتبعد

حينهاوحان،روماعلىإمبراطورافسبسيانبتعيينانتهىوالذي،روماعرشعلىالسياسي

مناكتتصيبهتمحيثالإسحندريةلخومباشرةذهبوالذي،فلممطينجؤزالمافسبيسيان

تيتوسابنهتارحا،عرشهاليعتليروماإلىسافرثم،الرومانيةالإمبراطوريةعلىإمبراطورا

.هناكللجيشقائدا

7*صنةتوجهئمومن،الرلف!الثورلةالحر!ةعلىيسيطرأنتيتوساستطاعوقد

ب!حاطةتيتوصوقام،اليهوديالتمردأو،الثورةالىالأخيرةالضريةليصدداورشليمإلىللمللاد

الى)ضافه،الرومانالجنودمنبسور،هيرودبناهاقدحانوالتي،الحصينةآورشليمأصموار

الثانيمالحوايأنبام!ملكبهابعثالمفمابمنآلا!وخمسة،فارسألفقوامهاعص!رلةقوة

.تيتوسلمساندةم،71-04)الرابعالحارثبن

الأولأغرلياابنالثانيأغرلبابقيادةليودية!تيبةالرمانيةالقوةمعحان!ما

ومعهييرلىأختهمعالإسحندرلةإلىفرقد!انالذيتيتوهـ!أعشيقةبيرنحي)شقيق

إلىوحاناتيتوسجيشمعليو!يةحتيبةرأسعلىوعادالثوؤبدءفياليهودالجنودبعض
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وخطبالمدينةجدأرعلىوقفوالذيالشهير،اليهوديالمورخيوسفوسايضاتيتوسجانب

وقد،تيتوسمنلهمالأمانمقابلوالاستسلام،الأبوابفتحمنهموطلصهاليهوديبالشعب

والثوارال!هنةلحن،الرومانالىوانظتواالمدينةمنالخروجالشعبآفراديعضاستطاع

روايةوحسب،لفتحهابالمنجنيقآورشصليمألوا!بقذ!الروما!بدأولما،الا!شسلامرفضوا

الجيشفيهدخلالذيالوقتفي،الحمحلفيالنيرانبإشعالاليهودقام،نفسهيوسفوس

الممبد)حرائالرومانيالحيشوتابحأضمهر،خمصةلمدةاسقمرحصاربعدالمدينةالىالروماني

زالماالذيالغرليالحائطمنقسمباصنثناءحجر،علىحجرمنهييقولم،نهائيبشحل

فيهااختبأالتيالبيوتالحثيرمنأحرق!ما،المبح!لأ)حائطاليومهذاحتىقائما

إنصان،ألفوخعصمينخمسةبالحطةتلكقياليهودمنفتلمنعددهـئقذر،المتمردون

ملاييننقانيةصلأمنولصفمليونينقرابةالفترةتلك!قلسطين!ؤاليهودعدديقدروحان

ألخاء!ؤمقتاثرأ!الياقي،الصفرىوأممياومصرولابلسورلاجؤمليونمنهم!ان،العالم!!

واضافهْ،ليوديمليونربعقرابةالحربتلك!ال!قتله!اتممنأنالمصادربعضوتذحر.العالم

يبيعهموقام،أيضاغفيرةاعدادبأسرقيتوسقامفقد،القتلىمنالضخمةالآعدادالى

موحبأجلصروماالىمنهمالبعضواقتاد،الرومانيةا!إمبراطورلةأرجاءفي!عبيد

علىالبعضأجبو!ما6الموتحتىالآخربعضهميصارعواأنأجبربعضهموهناكالنصر،

يمرحيرومانصر!قوسيتشييدتموقد،رومامسارحفيالمفتوسةالحيواناتمصارعة

هذاحتىقاثماأحدهمايزالومافاصبيصحيانالإمبراطورابناليهود()قاهرتيتوستحتهما

فيالع!لضريبةدفععلىأجبرواققد،اليهوديةولايةجؤاليهودمنتبقىماأما،اليوم

فيها.وماتا،بيرنحيوأختهالثانيأغريباإليهاالتجأالتي،روماجوبيتر!معبدإلىأورشليم

ماساداقلعةحاصرواقدحانواالذين،الفيوريناليهودمن،للعتمردينبالنسبةأما

الميتللبحرالفرليالشاطئمنبالقربتقعوالتي،اليهوديالتمردبدايةجؤللميلاد66سنة

وحان،لاحقةمرحلةجؤالمتمردينيدعلىالقدسفياغتيلالذي،الجليليمناحمبقيادة

ذلل!،لهم!انولما،استسلموالوفيمابالأمانالرومانيةالحاميةوعدواقدالغيوهـلحونالثوار

القصاءتيتوساستطاعولما،جميعاوقتلوهمالرومانيةبالحاميةبالفدرالعيوريوقالثوارقام

بناليعازربقيادةالمَلعةفيمتحضينا!لتمردونبقي،للميلاد07سنةاليهوديةفيالتمردعلى

قامتثم،اليهوديةولايةحاملعلىالرومانيةالقواتسيطرةمنالرغمعلىجابر(،)بنيائير

وقد،يوما73لمدةسادا(WW)القلعةيحصارللميلاد73سنةسيلفافلافيوسبقيادةرومانيةقوة

الحاميةبأفرادفعلواقد!انواحما،القتلسيصونمآلملأنالاست!ملامالمتمردونرفض
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بدلالجماعيبالانتحارأتباعهالمتصردينيائيربنأليعازرآقنعوقد،استسلصواحينالرومانية

رجلصقام،الرومانمنهايستفيدلا!ي،المرنأحرقواأقويعد4الرومانمتهمينتقمأق

انتحر،ثمومنالتسعةبقتلرجلقامثم،تيقىمنبغننلرجالعشوةقامثم،عائلتهبقتلمنهم

قدحانوا،أطفالوأربمةامرأتانالمجزرةهذهمننجاوقد،انسان69.المنتحرلنعددوبلغ

التيالقصةوهذء،(ذمته)علىيوسموسأرخهاالتيالقصةشقلقامواالذينوهم،اختبؤوا

وأ،يتدبيجهايوسفوسقامرلما،الواقعيةإلىمنهالاثمعبيالقصإلىأقرببطرلقةرهـلت

الرالعالقر!مطلع!رشعبهاوانتحار،الفرسقبلىمنصورحصارقصهاساسعلىرخرفتها

حولتهاوقد،مهمالموديارمزاماساداحادثةزالتوما،ذ!رهاسيقوالتيالميلادقبل

للمنتحرين.رمزيبدفنللميلادا969سنةوقامت،أسطورةإلىالصهيونية

منالقليلإلايبقولم،اليهوديةولايةفيالأموراستقرتالقاصمةالضرلةهذهولعد

تحفلتوقد،الأرلاففييميشونف!الواالأ!ثريةآما،آورشليمفييميشوقاليهودالفقراء

)المعلمونالرلاتيونوتبنى،والغيورلون(والأسنيون)الصدوقيونالدلِنيةالفرقأحثر

البحرساحلعلىيمنيابلدةفيلهممحفلاوش!لوا4لليهودالروحيةالقيادةالفرسميون(

التيالتلموديةاليهوديةوتش!لت)التلمود(الشفويةالشررلعةتأسستمحغلهمومن،المتوسط

(.القانونيةغير)الأسفارالاْبوحريفاأسفارأسقطت

في،م(89-)69نيرفاالإمبراطورعهدفيلحودا!وهادئةمستقرةالحياةواستمرت

اليهوديةالثورلةالحركاتبعضالرومانيةالإمبواطوهـثةمنمتعددةأرجاءشهدتالذيالوقت

الإمبراطورعهدفيللميلاد151سنةليبياجؤاليهوديةالجاليةابتدأتها،الرومانيالحىضد

ضعفحالةمنالرومانيةالإمبراطو!لةعهدهفيعانتالذيام(17-819تراجانالروماني

،وقبرصمصرالىالتمردحرحاتانتضمرتثم،والفاليينالجرمانيينضدحربهخلال

قمعهاتم!ما،واليونان،الرومانمنا*فقتلتموقدالنهرينبينماومدن،هـشفازي

صدقيليودامقاطعةالىالتمردحرحاتوصلتوقد،فيهرحمةلاوحفييشحل

نأحاولهاد!لانأنمنالرغموعلى،للميلادا33سنةاملمكا8-1)17هادرلانالإمبراطور

!اقأنهحما،التمرداتاندلاعفيمهماسبباتش!ل!انتالتيالضرائبجبايةينظم

حانهادرلانولحن،الأطرافالممرام!هالأمالمم!ؤالضعبمةالمذمرا!معبفرونةلمجاوب

ألماءأمر،الذىوهو،ال!هودلهتسممالاوال!هودلهالجماعاورعلىلراجانمنقسوةآشد

أمر!ما،أورشليممدينةأنقاضعلى!بتولينا()ايليايونانيةمدينةببناء،للمنطقة!لارته

عندحصانهيمتطيوهولهتمثالانمئبوقد،أورشليمهي!لأنقاضلجوبترعلىممبدببناء
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البعضاعتبرهالذيبارحوخياشصمونالحاهنبقيادةليوديةثورةفقامت،الأقداسقدص

المستوطنينوذبح،الغاضيةالجماهيرمع،القدسدخلوالذيالمنتظر،المسيحأنهحينها

قاموقدأم(،35-)133سنواتثلاثاستمرتدستملةمقاطعةاليهوديةوأعلن،الرومان

وردا،اليهوديةالىالمصيحيةعنوالارتدادالختانعلىالمسيحيينبإجباربارحوخباشمموق

واصمتطاع،القعردضداسئتزافحرببشنسفيرلوسيوليوسالعسحريالقائدقامذلكعلى

فيه،قرلحة089بتدميرقامالذيبالرلفابتداء،تدرلحيبصمحلبارمحوخباحر!ةضع

في،بالتراببتسولتهاوقام،التمردقادةعلىوقبض،ام35مشةدخلهاالتيباْورشليموانتهاء

بارحوخبا.فيهاوقتل،اليهوديةالحصونآخربيتارقلعة!كلىاستولىالنهاية

)نسان،ألف008بالتمردهذا!ؤاليهودمنقطهمتممنعدرالمصاثربمضوتقدر

عبيدابيعهمتمفقدمنهمتبقىمااما،إنسانآلف058بعددهمتقدرالآخرىالمصادروبمض

تلكإثرفي،وحرْم،الحمار(ثمنمنأقلىاليهوديالمبدثمن)و!انالنخاصمةسوقحؤ

أساساتفوقمدينةبناءوتم،اورفمليم!ال!الدينيةبضعائرهمالقياماليهودعلى،الأحداث

بدأت،ليوذاالأحيرفيالمسيحبارحوخباضمممونوبنهاية،!ابيتولينا()إيلياوأسموهاأورشليم

والعالم.،فلسطينتتتعثمرجؤالمصيحية
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11!نفيرر-!؟!لجببرحيَص
أُ!ضءحشص:لاصمِر

ىآس

في!إجميرفييرَ!بمجشإم!م-!حرلا
؟لاسس?ص-بركنم

خمصيز!ي
زئمحئن!

7؟لملم!111ل!+

ئ!"اد!ر،

*شبرءتنححكس!كز!ث!ووحغ!بر !!َ -!بمبهمعكنى،كا*

!حت!د

سم!نرخف!!ي!

"ا/؟أ
!.-س.

،لمبما

شنكيهص5!-!صلهـ

أالمنحاه!لأجرفثسلمابخ

+اكأح!خهضس

ءث!ر

حبرثحك

-*!ا :ي-
!!؟س،لمح!بر

-خ!؟غجميتجخ!
فيكم!م!!ث!حِميمقتج!تنخي-َ-3

؟-هـ2-،كل!+حمي---".ول!!بننجهيه!!!ح!+ضس
جطلأ*بخنمممم!برط!!1-!ءل!

ضز؟وتض!!؟!!3كاثئمنمنهـجم!ي!جمن!؟*:*بر؟؟أ!بخكحئن*-ض!-بم--جح!لم!رز!؟ء!!كًوو! .كأ!ابم-!:،ءغمئكل-!ثبهرد.-ست!،*ببم7س!حح!*!ءتن!زر::ت

،!!3،"ت!*ع+3ش!بنم؟كب!3ثه!+،ط!!كثس-ص؟!!*!كب!!ئحع!كم!حِشاح!آئمئ!ء3!كأمم!ح!؟!زيمع!ةلإ!ز9؟!ص3كا

صحخ!ك!ولثمَر!كث!لمع!لم!-دنظير،ص!تفيطنهدف!سحا.م!لج!"!!ءد،؟لأ-لم-س! !د!"حر3كوكا-ج!3!-اكا2-كاسير-ص3-"-
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.م!!ت-

يط!.!7-

%!-

!%111

آمبهئف!
يالأ..ب

؟مط!-!هن!جمثط!حه-.!ننءُهـ
\!...ء--َ-...!!ئلم

بر!:4،؟نبز!!تج!ين!+-لمء.-خإ؟ه"نؤ-،!في.في
بِيهخ!زْرتجف!ق،.هـ1؟1ىيهر//ة!ص

جب!َهقي مىختما::ه--61يهم 8.م،/1ممهـبرثبم-؟.!آ
6!1فعآلمااءيرقي

..!ا%

؟!ء!الر
*ط.1بر..:لم

-*"0301

؟*اح!ب!نرصن!اتج!لماأاُبرَأكى--
.".ء
اءا.ء

الثائيلهيكلامخط!ةاءخآلإمْ!بئ

51

هببروثوسهيكل!هـبرَهـ!9كشتأط!كانْ!

-هـجير!.:.*-..
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يلأولالفصلى

تا!عقةنبلة

الميلادبعدفلسطة

شهدتهاالتيالتمرداتحر!ةعلىالرومانسيطرأنوبعد،الميلاديالتاريخبدءمع

تالهدوءمنحالةسادتالئانيالميلاديالقرنوبدايةاالآولالميلاديالمَرنسياقفيالمنطقة

ولم،روماجؤئتتهيالطرق!لفيهظلتطولزمانومز،الرومانيالححمتحتفلسطين

تفحدًمظاهربداتحيثالميلاديالثالثالقرنمنالثانيالنصفبدايةفيإلاتتغيرالحالة

الإمبراطورلة4أطرافتِتنهشالمتتوعةالشعوبيةالحر!اتأخذتثم،بالبروزالإمبراطورلة

ثمومن،الرومانحىمنالتحررمنسابوربقيادةللميلاد036سنةللفرسأتاحماوهذا

التارلخيةئدمرملحةزنوبياام!تطاعتالفتؤتلكوفي،الجغرا!ف!محيطهمفيبالتوسعبدروا

تماني!انتوالتي،الرومانيالححمتحت!اتتالتيالاْقاليمحسابعلىأيضاتتوسعأن

ولم،للميلاد367سنةفيالتدهريالححمتحتفلسطينوأصبحت،التفحكمنحالة

.سنواتخمسبعدإلاسلطتهاإلىتميدهاأنروماتستطع

اتقسمتالتهايةفيالتيالروماثيةالإميراطورلةالخطاطمرحلهَلتبدأالسنونومرت

شطرين:إلىم033سنة

القسطنطمنيةبقيادة:شرقي

رومابقيادةوغرلي:

-YA)الأولقممطنطينالإمبراطورعهدجؤالضرقيةالمسيحيةالضطنطينيةتبنتوقد

الرسميةالمقيدةجعلهاثمالممِلاديالرايحالقرنبدايةفيالمسيحيةاعنتقالذيم(337

،(المقدسة)الأرضفلسطينفيحنائسعدةبإنشاءوقام،للميلاد-rسنةللإمبراطو!ية

!نيسةبنتوقد،بهاخاصااهتماماأبدتالمقدسةالأرضفيأقامتالتيهيلينأمهأن!ما

الإمبراطورسمحفقدلليهودبالنسبةأما،للمسيحيينمحجاأصبحتالتياورشليمفيالقيامة
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بالوقتولحنه،سقوطهبذ!رىالمب!ىحاتطعلىلينوحواالمدينةبدخوللمقسطنطين

معوالتزاوجالمسيحيينالعبيدخقمنمنعهمأنهحما،باليهوديةالتبشيرمنمنعهمنفسه

.القرارأتهذءبعداليهودال!ثيرمنتتصروقد،المسيحيين

وقد،روماسلطةعلىتمرداتبعدةالسامرونقامللميلاد953و،48عاميوبين

هذاإخمادتمماسرعانولحن،عل!عمل!ا)علاقمنالتمرداتأحدخلالمننجحوا

التمرد.

الشتاتليودبعضدعاوالذي،المعميحيةعنارتدالذييوليانوسالإبراطورعهدو!ؤ

التيالحربولحن،الرومانيةالخزانةنفقةعلىالعحلبناءليعيدواأورشليمإلىيعودواأن

سورلاغزوالساساتيونالقرساستطاعوقد،رغبتهتتفيذدونحالتروماعلىالفرشأعلنها

الثاتيحسرىححمألماءاليهوديمصاعدة461سنةفلسطينودخلوا،للميلاد%11سنة

ألف003نحوالفترةتلكفلسطيىءفيالي!ودعدديقدروحانم(،638-)095ابرولر

عمدخلالمناسصطاع،الفارسىللموسعلصدىالذى،هرهلالإميراطورولحن،لصودى

لىإ)أورفمليم(!ابيتوليناإيليافيهابما،الشرقيةالولاياتيسترجعأن962مسنةمعهماتصاق

الرومانية.السيادة

العرببينرحاهادارتالتيالشهيرةاليرموكمعرحةولعد،للميلاد638سنةو!

،الخطاببنعمرللخليفةحابيتوليناإيليااستسلمت،الرومانيةالقواتوبين،المسلمين

بطلبعمرالخليفةالى)أورشليم(إيلياءمسيحيوتقدموقد،للميلأد637سنةدخلهاوالذيَ

سمحولحنه،الطلبهذاعلىعمروافقوقد،أورفمليمفيالس!نىمناليهودمنععلىببص

منوشآثير،لاحقةمراحل!،اليهوديةوأنسيمالا،الدينيةشعاثرهملأداءإليهابالدخوللهم

ليوديا.محجاالمبحىحائطمنجعلت،الإسلاميةالحجشعيرة

فوقهالصخرةقبةمروانبنالملكعبدالأمويالخليفةبنىللميلاد196سنةوحؤ

الىمنهاعرجقدمحمدالرسولأنيعتقدالتي،الشرقيةالقدسلهضبةالصخرنالقمة

السماء.

ويفلسطينورشليم()1المقدسببيتلليهودارتباط!ل،نهائيىويشحل،يتوقفوهنا

العصربعدوالتمتتالتشتتمنمرحلةفيدخلماصرعانالإسلاميالعهدولحن،ح!ل

لدىهممنيحنولم،الإسلاميةالأمةعلىوالتر!يةالفارسيةالشصوبوتسلط،العباصمي

آدنىلدليميحونأندون،ممالحهموتوسيع،وألقابهم،تسمياتهمسوىالمسلمينقادة

-العامالحضاريبالمفهوممسؤولية
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الأمولين،مغحلح!مهاعلىتعاقبفقدالخصوصوجهعلىلفلصطينبالنسبةأما

دينعةخصوصيةلفلسطينولأن،الأتراكثم،السلاجقةثم،الفاطميينثم،المباسيينثم

حانتفقد،فيهاالبفرافيةالأقتصاديةالمطامحولسبب،الئلاثالممماهـلةللدياناتبالنسبة

عبرعدةالصليبيةبقواتهجاءالذيالمصيحيوالفرب،الإسلاميالفمرقبينللصراعفرلم!ة

العربسماهمالذينالفرنسيينمناْغلبهموحان،الصليبيةالقواتاصشطاعتوقد،حملات

قرايةفيهاالقتلىعددبلغحييؤمذيحةبعد،وريفمليم()1المغدسبيتإلىتصلأن،الفرنجة

اللاتينيةأدرفمليممملحةيرمسواأ!الصليبيونواسمطاع،الرواياتبعضحصبألفأسبمين

.ام990سنة

والصليبية،البيزنطيةالقياداتبيناندلعتالتيوالصراعاتالخلافاتولحن

الدينصلاحقيادةتحتتجمعواالذينالأيوييينقيادةتحتآنذاكالمسلمينص!نت

فيهاانتصرالتي،ام187سنةحطينبمعرحةانتهتمواجهاتعدةوبعد،الأيوبي

نأاستطاعواالذينالصليبيةالقواتوطردوا،بالذاتأورشليمملكوأص!روا،المسلمون

علىتمددواأنبعد،ثانيةيتوسعواأناستطاعواولحنهم،صورمدينةفييتحصنوا

القياداتوتشتت،ضمفوبعد،الصموريالداخلنحو،للمتوسطالشرقيالساحل

ثانيةالقدسخضت،الطرفينبينام922سنةأبرمتاتفاقياتوحمشا،الإسلامية

سيطرةتحتحانالذي(الصخرةوقبةالأقصى)المسجدالقدسيالحرمعدا،للصليبيين

ثم،،ام923سنةحاملةالقدسواستردواعادواالذين،الدينصلاحورثةالأيوبيين

عليهاسيطرواالخوارزمينالمسلمينولحن،للفرلجةآخرىمرةخضعتآخراتفاقىوحصب

الثسل!علىحوصرواالذينالقدس!للصليبيينعهدآخرهذاوحان،ام344مشة

المفولاجتاحعهدهمفيحيث،للبلادالمماليكحىفيهبدأالذيالوقت!ؤ،الص!احلي

جؤاستطاعالذي،بيبرسالا!دمهميوقفولم،حاطفبشحلودمروها،المنطقة

يتفرغأنبيبرساستطاعوبعدها،عليهملينتصرأن،ام026سنةجالوتعينمعرحة

ظلتوالتي،عحامدينةتيحاصرهموأن،البلادمنيطردهموأن،الفرنجةمعللصراح

المماليكبيدام192سنةعحاسقطتالنهايةوفي4لهمالحصينتينالقلحتينصورمع

أدت،أخرىجههَمنبينيةصراعاتوحؤ،جههمنالتتروالمغولمعصراعفيدخلواالذين

الترحيةالقوىمعتصارعواوالذين،السلطة)الشرحص(البرجيةالمماليكاستلامإلى

أما،الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةفيالمنطقةاجتاحواوالذين،الجديدةالعثماتية

عادت،والمماليكالآيوبيينعهدفيازدهاراشهدتقدحاثتوالتيلفلسطينبالنصبة
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وقد،للمعاليكالثانيالعهدفيوبخاصة،البلدأنحياقيواقتصادياعموانياللتراجح

!تارلخها.مرحلةأسوأالىوصلصَ

نأالنهايةقيأستطاعوا،وغرلاشمالاتوسعواقد!انواالذيالعفمانيونأما

بمدقامواثم،م1453سنةالبيزنطيةالإمبراطورلةبذلبامنهينالضسطنطينيةعلىيستولوا

وجنويا،الصفولينححمتحتحانتالتيإيرانلخوشرقاتوجهواثم،أوربالخونفوذهم

نأاصتطاعوالذي،ام(52ء-)1512الأولهسليمعهدفيالمملوحيةومصرالشامبلادنحو

وأصيحت،وآفرلقياوآسياأورباهيقاراتثلاثعلىالعثمانيةالإمبراطوريةيمدد

الإمبراطورية!انتوان،الممملمينعاصمةالقاهرةثم،بفدادثم،دمصمقبعد،اسطنبول

قرونثلاثةقرابةتدرجانهيارهافإن،نسبياقصيرةمرحلةخلالتش!لتقدالعئمانية

الأورييةالنهضةفيهابدأتالذيالو!تفي،المررلض(أوريا)رجللقباستحقتيحيث

تارلخيا.بالتصاعد

وقد،الشامبلادفيالتمردوحرحاتالثوراتبدأت،للميلادعشرالسابعالقرنوجؤ

ولحفها،مستقلةإمارةيؤسسواأناستطاعواالذين،لبنانجبلفيالدروزالممنيوقابتداها

انتهت.ماسرعان

استلامالىيعودوأأنالمماليكاستطاعفقدعشرالميلاديالثامنالقرقفيأما

ولايةالشاميةالعظمعائلةتستمتوأيضا،بكعليمحمديدعلىمصوجؤالسلطة

تبسطأنالعمرظاهوبقيادةالبدويةالزياديةعشيرةاصشطاعتفلسطينوفي،دمشئ

نأاسمَطاعابكعليمحمدمعبتحالفهوالذي،لبنانمنوأجزاءفلسطينعلىتفوذها

ولحن،ام771صشةبيروتبقصفقامالذيالروسيالآسطولوبعساعدة،دمشقيدخلا

له،م!افأةمححاولايةفنحوقدالعمر،ظاهرسلطةينهياناستطاعباشماأحمد

علىدمشقمديذةحدورحتىووصلى،سوريامنواجزاءلبنانفضغنفوذهوشعوالذي

تتزلآناستطاعتالتينايليونحملةولحن،العاليالبابعلىمتمردامتقطعةفترات

شهرتهأعطتهوالتي،ع!ا!باشاأحمدحاصرت،وتحتلهافلممطينثحواطنعلى

081نابليونحملةأمامبصموده - WOW)الإنحليزيالأسطولمساعدةولحن،أم

ثالثة،جهةمنوالطاعوناليو،جهةمنالعثعانيةوالجيوشالبحر،جهةمنباشالأحعد

المحليةالقواتاستطاعتهناكحيثمصر،الىوالنوصالانسحابعلىأجبرنابليون

السلطانإلىمصروعاد!،نابليونمغامرةإتهاءمنالإنحليزمحبالتعاونالمصرلة

الحملاتمنطوللةمدةبعداتتوالتي،الحعلةهذهأنإلا،ام108سنةالمئماني
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المنطقةالىححلثانيةأورباثمهيةفتحتفقد،انحسارهامنالرغموعلى،الصليبية

العريية-

،ام408سنةماتحتىالمنطقةعلىهيمنتهالىالجزارعادنابليونحملةاندحاروبعد

الذيالوقتفي،بكعليمحمدمنبدعمدمشقحىضدانتفاضاتعدةأندلعتحيث

الداخليةالصراعاتولحن،المرليةالجزلؤمنالوهابيةالحرحةطلائعإليهاتصلبدأت

بقيادةيمتدأن،الوهابيةالحرحةأنهىقد!انالذي،عليلمحمدسمحتالقبليةللزعامات

منطقةأعطىقدالسوسىقناةحفرفحرةوحانت،الشامبلادنحوباشا)براهيمابنه

المفهومفيهبدأالذيالوقتوت،الدينيةأهميتهاإلىتضافخاصةعالممةأهميةفلسطش

بدفعويدأتتممتت!ذاحرتهاهأيضااليهوديةالحرحةحانتيتبلور،المرسيالقومي

.اممه3ستةمناعتبارافلسطيننحواليهودالمستوطنبن

وتوقف،شمالايمتدأن،بيدهالشاميلادسقطتأنيمد،استطاعفقدباشاإبراهيمأما

عليمحمدبححمالثانيمحمودالسلطاناعترافتمولها،ام833سنةحوتاجيهمعاهدةبمد

باندلاعانتهىماسرعانقصمِراازدهاراشهدتالتي،واضنةالصصامويلادمصرعلىالوراثي

محمد!انأقبعد،لرلطاليامنبتحريضكلسطينمنالوسطىالمنطقهج!والتمرداتالثورات

سنةالثوؤبدأتوقد،برلطانياحفيظةأثارالذيالأمر،فرنسامعتعاوناتفاقياتوقعقدعلي

الإمداداتأتتهالذي،باشاإبراهيمولحن،فلسطينلتشملوامتدتالقسىمنطقةجؤأم834

نآحادوالذي،العثمانيينمعللصراعيتفرغوأن!الثو!ةجماحيحيحأناستطاع،مصرمن

قدفتيرجليدمنالمرلضالرحللإنقاذعقدالذيام084سنةلندنمؤتمرلولاعليهميجهز

فرنساوتغيبت،ولروسياوالنمساروسيامنحلالمرتمرفيشاركوقد5لاحقاصراعهيصمب

منللاتسحابعليمحمدإلىإنذاراالمرتمروجهوقد،عليمحمدجانبإلىتقف!انتالتي

لرلطانيا(م!اط!لفهاجمت،الإنذارهذاعليمحمدرفضوقد،عليهااستولىالتيالأراضي

!كليمحمدجيشاضطرمما،عحامدينةحتىووصلت،واحيلتهالصموريالساحلوالنسا

،القدسمدينةواحتلهفلسطينإلىوصلالذيالعثمانيالجيشتقدمأمام،جنولاللانسحاب

نابعد،ا!أ،08-1831)دخولهامنسنواتتسعبعدالشامبلادمنعليمحمدبذلكوخرج

للبعثاتالصماحرأسهاعلىوحان،المهعةالإدارلةالتغيواتبعضأحدثقدباشاإبراهيم!ان

بفتحللإنحليزسمحذلكمنوالأهم،المنطقةالىيالقدومالفرييةالثقافيةالديفعةالتبشيرلة

نأالأورييةالدوللباقييسمحأنالعثمانيالسلطانأجبرالذيالأمر،القدسفيلعمقنصلية

بالشؤونتتدخلأخذتوالتي،الأمرلحيةالمتحدةالولاياتفيهابماأيضاقئصلياتلهاتفتح
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لولايةالتابعةالقدمىمدينةيُعَدَ،ام873صتةالعثمانيالسلطانجملماوهذا،للمنطقةالداخلية

ومراقبة،فيهاالأمنيالوضععلىللسيطرة،مباشرةاسطنبولإلىوتابعة،مستقلةإدارة،سوط

أنها!عا،الحواليصخل!منقياديبدورتقومحانتوالتي،الأجثبيةالقنصلياتنشا!ط

المالتقديمهاخلالىمن،والقبائلالطوائفبينالمحليةوالصراعاتالفشاثارةعلىتعمل!انت

المتصارعة.للأطرافوالسلاح

بدا!التي،اليهوديةالجاليةوحماية6تبنيهوالقنصلياتتلكبهقامتماوأهم

فيه!انتالذيالو!تفي،القدسمدينةإدوبخاصهَ،أوربامنهَدومهاخلالامنبالتزايد

علىوتحصينهمحعايتهمتتمو!انت،الميعاد(رض)1فلسطينإلىبهمتدفعالصهيونية

المصميحيينمعتتعاملأوئقَذحانتالقنصلياتأنحما،الأحنبيةالجالياتمناعتبارهم

القتصليةحمايةتحتالأرثوذ!سالرومطائفةفحانت،الأجنبيةالجالياتمنلمتلهمالعرب

يحنلمولما،الفرنسيةالقنصليةحمايةتحتف!انتال!اثولي!يةالطائفةأها4الروسية

مطرانيةبإنشاءوبروسيابرلطافيامنحلقامتفقد،بروتصتانتيةطاثفةفلسطينجؤ

بعضخلالهامناستقطيتتبشيرلةبأعمالقامتوالقي،م1814سنةالقدسفيبروتستانتية

اختلافعلىالتبشيرلةالبعثاتمجيءومع،وال!اثوليك()الأرثوذ!سالعربالمصيحيين

هذءومع،المَوراةآئارعنللبحثأتتالتيالأثريةالجمعياتأيصاتوافدت،طوائفها

،مليونالنصفقرابةالىامهه.سنةفيوصلسحانيازدهارحصلالمتعددةالنشاطات

اْجلمنالص!ياصيحطابهافيالدينيالبعدتوظف،السياقهذاجؤ،الأورييةالدولو!انت

الاستعماهـلة.أهدافها

وبنهاية،(المريضاللرجلالآخيرةالآنفاسلفطبعربئتبئالآحداثبدآتالذيالوقتوقي

بعد،العرليالقوميالوعينناميبدءمعذلكترافق،الوسطىالقرونصإمبراطورلةلآخرمرتقبة

التخلفمنقروقاالعوييةالاْمةخلالهمندقعتالتيالإسلاميةالأمةمفهوماستتفاذتمأن

تموقد،السرلةوالمنظماتالجععياتتتشحلفبدأت،الثانيالعباصىالعصرمنذالحضاري

العرييةالشخصياتبعضدفعتوقد،التراثيةالخبأمهاتوطبعت،والمجلاتالصحفاصدار

الحعيد.عبدالسلطالىعهدفيوبخاصة،لاحقهمالذيالعاليالبابكبَلمنثمناحياتها

سايحصاتفاقيةوحمسب،المثعانيةالإمبراطورلةوتفصك،الئانيةالعالميةالحربوبعد

ليتمسرحالمنطقةهيأتالتي،الإن!ليزيالانتدالبالقواتخاضعةفلسطينصبحتأبي!و،

تعلنأناستطاعتوالتي،خاصبشىوللص!ونية،عاميشحللليهودبلفوروعدعليها

.8،91-5-15يومإسرائيلدولةقيام
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الثانيالفصلى

تاف!عقنبذة

اليهودل!الثمتات

عبرتهجيروسبيعمليةمنأ!ثرإلىبمدهممنواليهود،الإسرائيليونتعرضلقد

منهم،اقلافترحيلتمحيث3،ق731سنهَالآشوريالصبيوأولها،أهمها!ان،تارلخهم

عدةعلىتموالذي،البابليالسييئم،القديمالأدنىالشرقىمنمتعددةمناطقفيوإسحانهم

التيالحبرىالضرلةولحنمصر،إلىفر،بابلإلىل!وذاسحانمنيسبَلمومن،مراحل

،ام35سنةأخرىضريةوتيعتها،للميلاد75سنةالرومانيدعلى!انتاليهودلهاتعرض

عبرممددة!انتالمشالرومانيةالإمبراطوريةأرجاء!ؤتالسَواأو،تتاثرواهناكمنحيث

أوريا.قارةفيولخاصة،التلاثالقديمةالقارات

انحاء!الاضطهادأتبعضالىللميلاد07سنةبعداليهوديةالجماعاتتعرضتوقد

بصقتهمالاضطهاداتنفسأيضاالمسيحمِونعانىحما،الرومانيةالإمبراطورلةمنمتفرقة

اضطهاداتالىتتمرضصانتوالمسيحية،اليهوديةالجماعاتأنمنالرغموعلى،ليوديةفرقة

عاتالجمابيندينعةوعداوة،تتافسهناك!انفقد،ديتيةجماعاتاعتبارهمعلىمشتر!ة

قسطنطيئ،الإمبراطوريدعلىالرومانيةالسلطةتمسحأوتتصر،ولحنهوالمسيحية،اليهودية

وأولى،)مسلحي(ديتيطابعذاتاضطهادات،اليهوديةللجماعاتالرومانيةالاضطهاداتجعل

التبصميربمنحأمرالذيقسطنطينالإمبراطورعهدفيجاتالمسيحيةالرومانيةالاضطهادات

اليهودومنع،اليهودعبيدختانومنع،الأضاحيتقديمومنع،اليهوديةالممابدواغد!،اليهول!

فيالمبحىحائطعلىللبحاهالصنةءواحدةلمرةإلاحابتولينا()ايلياأورشليمالىالدخولمن

ذلك.علىضرييةدفعمقابلآبمنالتاصمعيومأورشليملممغوطالسنويةالذحى

وحتى،طبرلاومن،لعودامقاطعةمناليهودطردتم!ونستانصالإمبراطورعهدوفي

ابنغالوصعهدوت،الرومانيةالمواطنيةحقوقمناليهودحرمحما،حاملةفلسطينمن

لحن،واسعةتمردبحرحةصميقومونأنهملووصا،قليلاأليهودتعلملحونعشاسشقيق
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!ؤوالأطقالوالشيوخالنصاءمنالحثيرقتلوتم،بشدةبقمعهمقامتروصا!ؤالسلطة

.الأرضمعمصصحهافتمصفورلةأما،طبرلا!اليهودمنازلالحثيرمنوهدمت،فلسطين

وذ!جواالمسيحيينعلىبالهجومإنطا!ية!ؤاليهودقامفوحاسالإمبراطورصدوء

ال!ثيرمنهم.وطردبذبحوقامواعلميهمبالردالرومانققام،البطريرك

اليهودضحل،البيزنطيينعلىالحرببشنالثانيخم!روالفارسيالملكقاموعندما

بالانتقامالطبيبنيامينلقمِادةاليهودالجنودقاموقد6الحربلككًأكماءعسحرلةمجموعة

مديتةبنهبأيضاقاموا!ما،والأديرة،ال!نائسبحرقوقاموافلسطينفيالمسيحيينمن

قلدًالفترةو!،مص!تقلةشبهبإدارةعاماعشرأربعةلمدةاليهوديةولايةنعمتوقد،آورشليم

علىالطبريبنيامينمعاتفقالسلطةهرقلتستموعندما،فلسطينمسعحييمنالحثيرتهوَد

استمادأنومعد،هرقلولحن،المميزاتبعضاليهوديحطيآنمقالل،خسروضدحربشمن

المصيحيين-منبتحرلضبوعدءنحث،البيزنطيةالمقاطمات

هيحلبناءيعيدأنأراد،المم!يحيةعنارتدالذيماجولياقالإمبراطورتستماولم

تلبا!،العحلبناءاعادةلأن،المرضلهذامتشجعينيونوالماليهودولحن،أورشليم

المسيح.بمجيه!لاهوتيبشحلارتبطقد4الفترة

التيالأماحنحؤتبشيرلةبأعملايقوموناليهود!انفقد،الأحداثهذهجانبوإلى

منتحونتالتيالخزرمملحةتشحيلفيمهماعنصرا!انوااو،ساهمواوقد،إليهايصلون

بحرعبرشمالآسيامنالميلاديالأولالقرنفيقدمواقدحانوامفوليةوثميةجماعاتاثتلاف

استطاعواوهنابا،وفنلاندية،تر!يةجماعاتإليهموانصمت،أورياشرقفيواسممَروا،قزهـلن

وشمالي،الآورالجبالغرييالواقعةالمنطقةعلىهـلسيطروا،الغزواتعبرهـلتممدوا،يستوطنواأن

أشاءالبيزنطيالاضطهاد)بانليوديةجماعاتقدمتوقد،الميلاديالثانيالقرنفيالأسودالبحر

وقد،الميلاديالسابحالقرن!هرقلىحىوألتاءم(،565-)470الاْولجوسننيانححم

مضيقحولووطنهم،استقدمهمالأ!برقدمثرادشِسحانقديمةل!وديةجماعاتالىانضموا

السابعالقرنفيالخزرممل!ةتشحلتأنبعدواسعةتبشيرلةبآعمالوقامواالبوسفور،

9)ييلانالخاقانالخزرملكانحتى،الميلادي - VAR.آلافأريمةمعهوتيهود،تهودقد!انول

ليوديتهمجانبالىاحت!واالمتهودينصؤلاءولص،رعاياهمالصثيرمنوتبعهم،النبلاءمن

المفولية-التراثيةتصوراتهمجانباد،اليدائيةالوئثيةالطمامانيةومعتقداتهمطقوسهمبال!ثيرمن

وآرواح،والشياطين،الآلهةفيهيميمث!محجوبعالموجودعلىيقومالشامانيوالمعتقد،التر!ية

بشرةنويالخزرو!ان،المحجوبالمالمهذالهيقحشفالذيموفقطوالشاماني،الأجداد
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بعد،م2،6سنةمنذوالغزرالمسلمينبينمعاركعدةدارتوقدمحمر،وشمرزرقاءوعيونييضاء

فيفشلواالمصلمينول!ن)بالالجار(،عاصمتهمعلىبالبممأمراالخطاببنعمرأصدراْن

بهزدمة7+مسنةواتتهت،732مسنةأخرىحربوقامت،م635سنةقائدهمواصشث!هد،ذلك

الصثيرمنمعهوأسلمالخزر،خاقانقائدممأسلموحينها،محمدبنمروانيدعلىالخزر

ليانةوهيالولميةالشامانيةهي:،دياناتأريعيسَقالخزريالضعبأصبحوهحذا،رعاياه

الضضاثيالجهازصانوقد،والإسلامية،والمسيحمِة،واليهودية،الأولىالخزرلةالجماعات

الآمولينولصن،واحد(وئماماني،ومسلمان،ومسيحيان،)ليوديانقضاةسبعةيضمالخزري

الضزرحاقانارتدوقد،مملضهمعلىالقضاءيستطيموالمداخليةخلافاتيعانون!انواالنين

المولفا،نهرمصبعندلاتالأالىعاصمتهمنظتمالإسلاميالضغطهـسبب،الإسلامعن

دحرهممنم659سنةصمضياتوسلافأمير!ييفاستطاعحتىالعاشرالقرنحتىمستقلةولقيت

أدنىالىالخزريالوجودقتصالديالأمر،الإمبراطوريتشحيلهمهـانهاء،أتلوتدميرعاصمتهم

عشر،الحاديالقرنبدايةفيالروسأيديعلىنهائياالخزريةالمملحةسقطتحتى،درجاته

جاءالنهايةوفي،المسلمنِمعتحالفية!حالةالإسلاماعممقالفترةتلكالمَصرفيخاقانأقهـلقال

حيث،ام247سنةنهائياالخزربتشتيتوقاموا،خانجن!يزبقيادةام227سنةحدودفيالتتار

منقرونخمسةبعد،البلقاقودولوهنغارلاوليمَوانيابولندا!وخاصة،الشرقيةأورباجؤانتشروا

الميلادينه!والعاشرالثامنالقرنينبينفيمامجدممقمةبلفواقد!النين،السياسيتواجدهم

تش!لت،وشمببهم،الذينوهمالخزر،اليهودمنالشرقيةأورياليودأغلبيةهـئعَدَ

الصهيونيةأرذحرهوالطرلف،فلعمطين!ؤإسرائيلدولهَتتشئأناستطاعتالتي،الص!وتية

أوريا،نحوالإسلاميالزحفوجهفيوقفتالتيالقوةهيأنهاعلىاعلامياالخزرلولةتسؤق

علىالصهيونيةوتعن،ايأورييةالقارةعلىالإسلاميةالحماشةتطبقأندونحالتالتيوهي

مسلمهمارةأورياالآنلحاثصالخزرلولهلولاأنهرألياحسبوالمى،بذلكالأوريمهالحضاؤ

المسيحيةوعلى،العرليالإسلاممنالآورييةالمسيحيةحمتالتيهيفاليهودية،تخلفهافيترزح

فلسطيهةتالإصملامضدحرلهافيتتاصرهاوأدتلليهوديةالجممِلتردأنالاَن

لهمتارخيةحراحيةأيدونهمشتتةاليهوديةالجماعاتحانتفقدالفرليةأورياقيأما

سيطولا،السيئةاليهودأخلاقياتوشمبب،الثانيةالألف!ةبدايةومع،الميلادبعدالآولىالألفية!ؤ

الجماعاتعانتفقد،حلواحيثتلا!م!انتالتيالدموتهمة،الرلويالماليالاصمتغلال

قبلمناضطهاديةأعمالعدةمن،النهضةعصروخىالميلاليىالثامنالقرنبينما،اليهودية

فيها،عاصمواالتيالدرلأ!ثرمناليهودطردتم،الأورييةالشعوبقيلومن،الرسميةالصملطات
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الدخولعلمطمتحرمالتيوالقوانينالأنظمةتسن،طردممبمد،حانتجميمهاالدولأن!ما

.القراراتهذهوتمحوتعفوحانتوتقلباتهالزمانوصروفءوأحداثهالتارلخولحن،أليها

العنصرلةالروحتصاعلتعندما،المسيحية،الآورييةالاضطهاديةالآعمالتصاعدمتوقد

التفتيشمحا-الفتزوتللدفيولوزت،الدينيةالروحمع،القوميةالرواندخلت،الدينعة

يقومونحانوأعندماسيمالا،وصاقبتهم،اليهودبملاحقةتقومحانتالتيالحاثوليحية

فياليهودبقاءعلىتحاولىصانتالصاثوليحتِال!يسةأنمنالرغموعلى،قبضميرلةبأعمال

سواهم،عن،وميزتهم،عاقبتهملحنها،الشاهدالشعبلعقيدةالحاثولي!يالتصورسعاق

عل!مومندت،الأمحنةبمضجؤالتواجدمنمنمتهمحما،بهمخاصلباسارتداءعلىبإجبارهم

احتاحح!حقرابينالمهودبعضقذلمعواقدالأوربصونحانحما،مسبقأننبعدالاالزواج

ال!اثوليحيةالضيسةقررتوعندما،الرواياتبمضحسب،الأورييةالقارةالطاعونمرض

التعصبتصاعدسياقفي،الصلعيوقالجنودقامالآولىالصليبيةللحملةوهيأت،أورشليمتحرير

الحملاتتلكسياق!حلونيلمرليقالوقدهحقرابيناليهودبعضبتقميم،الأعصاديني

العربمنأفظعهمواليهود،ييننافيمااليهودلديناونحنالمسلمينونحاربنذهبأنيفيدنا)ماذا

لوحمااليهودلضولرتميحيث،النقطةهذهعلىإعلاميةإضاءةهثاكأناعتقدوأنا،(المسلمين

معومهماوقتها،مقارنتهاذلكمنالغايةوريما،تحفيرلةمسيحية!قرابينيقذموقحانواأنهم

اليهود.تلاحقحانتالتيصيوزلحأأفطيربنيو!ة،الدمتهمه

:حدةعلىأورييةدولة!ل!ؤاما،ححلأوريافيالعهوديهَللجماعاتموجزتارلخهذا

فيليبقام،م212سنةالرومانيالمهدفي،فيهااستوطنواقد!انواالتيفرنساففي

المرابينفشلبعدالربولةبأعمالهمليقومواثانيةاسترجاعهموتم،بطردممام603سنةالرابح

م،IIrYYسنةثان!ةمرةمنهااليهودطُردفرنساتالأحوالساعتأنوبعد،ولحن،المسيحين

و!ؤ،السادستشارلزيدعلىام493سنةالنهالْيطردهموتم4ام935سنةأليهاوأعيدوا

الدولية،التجارةبأعمالىالمتمرسينالمارانوليودفرنساإلىقَدىمعصمرالصادسالقرننهاية

الغفيةاليدأنيقالوالتي،الفرنم!يةالئورةقيامبمدالمدنيةحقوقهم!لىمنحواوالذين

وتع!،الححمسدةنابليونتسلمبمداليهوديالوجوروتمزز،قيامهاوراءحاقمنهياليهودية

.ْالمواطنةحقوقصاملمعفرنسيينمواطنيناليهودواصبح،ديناباليهوديةالاعتراف

وقد،والروماني،اليونانيالعهدفيإليهاوصلواقداليهودحانالتيإسباتياتاما

منو!انوا4وهارديانوتيتوس،فيممباسيانالرومانالأباطرةعهدتعددياوجودهمتعزز

مموديئظت!صبحأناسبانياوحادتحبير،نفودفيهالموحان،أيييرلاجزلؤفمبهأغنياء
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لبمضخضمواحيثالميلاديالساثسالقرن!ئتقلبالحالبدأتوقد،تاهـلخيةفتراتعدة

منمنمواأنهمصا،الختانمناليهودفنع068سنةوت،القاسيوالإذلالوالأعملاالقوانين

حيثالتفيأوالتمصمحيينللاختيارمرةمنحثر6أجيرواوقد،المصيحيينضددعؤرفع

بقيادةالعربوصولبعدوانقلبتايأمورعادتوثد،المارانطاثفةتتصمحلذلكإثربدأت

هـالإسلاميةالدولةظل!ؤرغدحيا-يعيشوناليهود!انأنفبعد،إسبانياألىزيادبنطارق

بيناليهودفيهيخيْرمرسومصدرام294سنةوجؤ،شعبيةانتقاميةأعمالإلىتمرضوافقد

ذلكأثروعلىبالمارانو،وسموا،المهودال!ثيرمنذلكأئرعلىتتصتروقد،والتعميدالنفي

ألف003قرابةطردتمو!د،المسمهورةفظائعهاارتحبتالتيالتفتيضمحاحمأُقيمتألحضا

سالوني!ا،مدينة!ؤوترحزوا،المثمانيةالدولةأقاليمضمناستوطنواوالذين،اليهودمن

والقاهؤ،الأصتانةإلىإضافة،اللادينو(يتحلمون)الذينالمارانوعاصمةتعدحانتوالتي

تحتوهولندا)نحلترافيسيمالاو،البروتستانية(أالدولالوسصاورلاقياتتضروا!ما

.ام048سنةحدود!البرتفالمنطردواقد!انواانبعد،السقارداسم

أيضاتعرضوافقد،وفرنساألمانيامنإليهـااليهودوصلقد!انالتيإنكلترافيأما

1)1جونالملكالمرشىاعتلىأنبعدولحن،اضطهادلأعمالعشرالثانيالقرنبدالِةقي 4q-

-1)364الباروثاتحربوأتماءللتدهور،عادتاوضاعهـمولحن،أحوالهمتحسنتام(631

سنةانجلترامننهائياطردهمتمثم،ثانيةللاضطهادتعرضواالئالثهنريضدأم(267

حقوقعلىتدرلجيبشحلبالحصولوبدؤوا،ام655سنة!ؤإلاإليهايعودواولم،م0921

تاْخذبدأتالتي،إنجلترالخوأورييةدولمنالهجرةمنمزلدإلىأدىالذيالأمر،المواطنة

فيسيمالا،الإنحايزلةالمستعمراتقيحتجاراليهودانتشروقد،عظمىحدولةأمميتها

اتدماجافيهحققواالذيالوقتفي،نيويوركمدينةجؤوبالتحديد.الجديدوالعالمالنهد

ويدؤوا،!املوظيقيانعتاقعلىحصلواعشرالتاسعالقرقنهايةوفي،إنجلترافيحييرا

الصهيونية.خلالهامنعملتعاصمةأهملندقوحانت،العاليةالوظيفيةالمناصبيمتلوق

شعمونحانواففد،الرومانبةالمرحلهسباقجؤالبهاوصلوامد!انواالنى،المانباتأما

الرلا،تحريمتمام521صنةوت،الرلويةأعمالمبعمببعليهمالشمبيالسخطصالسلطةبحماية

الجعاعلتعؤلتمالألمانيةالمرحزلةالسلطةضعفومع،بهمخاصةشارةتعليقالمموب!ىوفُرض

ل!صيرضرورةلوثرمارتنطرحالآلماءتلكو!ؤ،قاسيةلأححاموخضعوا،الفيتوات!ؤالمطودية

المالي،دورهماللعوداصتردودوقياتدوللاتعجموعةالىألمانياانقسمتأنبمدولحن،المهود

وتأثيرمفهومالفرنصميةالثوؤولمد،لمورهاالمرحزلةالسلطةاستردادبمدضمفهمالىوعموا
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وفي،بسماركعهد!ص!يمالاو،المدنيةحقوقهمعلىأليهودحصل،أورلايجتاحبدأالديالمواطنة

الثالية.العالميةالحر!سياقفيالإنسانيالاضطهلدألواعابفمعالىتعوضواالنافلةألمانية

طردهمتموقد،المنتخبينالح!امحمايةتح!اليهودحانفقدللنمسابالنسبةآما

14أسنةجميعا Y044الثالثفردرلكول!ن،م(-1،391.j)ثانهةليطردهم،بالعودةل!اصممح

g-)394الأولماحممي!ليان tالىودخولهم،معينةمقاطعا!منطردبينواستمرواام(اه

ما783سنةأصمدرالذيالثانيجو!لفعهدفيالدمج4jيدأتأنإلى،أخرىمقاطعات

لمودمنواسعةهجرةإلىآدىوالذي،الحاملةحقوقهماليهودمنحوتم،التسامحبراءة

انطلقتمنهاالتيفيينامدينةالىسيمالاو،النمساويالتعمامحبظللينعحوااليديشيهَ

هرتؤل.يدعلىالصيونيةالحرت

ابببرلا،جزلرةشبهمن)المممارد(المارانوليودإليهاقَدرمقد!ا!النى،هولندابأما

سنةمناعتباراإلي!ايلجؤونالأشحنازليودجعلالذيالأمر،المدنيةبحقوق!منعموافقد

يومفييغلقحانالآسهمسو!أندوجةإلى،حبيرةماليةمحانةلهموحان،ام062

تدهورولن،العالميهودبينمنحداثةالآ!نرهولندايهودمنجعلالذيالأمر،السبت

لهمالقاصمةالاقتصاديةالضريةو!انت،آيضااليهودأوضاعتدهورإلىادىهولندااقتصاد

الهولندييناليهودلعصألىإلىالتتولهجبوهنا،إليهاالثورلةالفرنسيةالقواتوصولبعد

جحهوهـلةفيام071سفةاليهود()صافاناهمقاطمةش!لوا،الجديدةالمَارةالىهاجرواالذي

سياق!لمالما!اليهوديةالعائلاتبعضانتضرت!ما،الجنوبيةأمرل!افيسورينام

التجارلة.الاستمماهـلةالهولثديةالإمبراطوريةوانتشار،تمدد

الخز!لة،الأصولنويأورلاشرقليودأو،اليديشيةليودومصلمرمرحزبودندافيآما

(5سلافيةحلماتعليهادخلت،المانيةولهجةثقا!ةهـلحملون،العالمليودآغلبيةيشحلونوالذين

مجموعةعنعبارةوهو،الشتتلتفم!لوهناك،المانيامنعشرالثانيالقرنفياليهاوصلوا!قد

لمصلحةيعملونوحانوا،اليهودمنأغلبهمألفأوعشرلنألفبينماممينة!لتضم،المدنمن

منوطردوا،الشدبيةالجماتبعضالىاليهودتعرضوقد،رعاياهميستغلون!انواالنينالنبلاء

ولحن،ا؟605أ-105)الحسندرالملكعهـدفيثانيةاوضاعهمتحسنتثم،ام483صشةوارسو

حانالدنين)الشلاختا(النبلاءحمايةتحتاليهودبعضأصبح،النبلاءلمصلحةالملكسلطةضعف

دخلواال!نيناليهودالتجارخلالمنالمَاتونعلىيلتفونفحانوا،بالتجارةالعملعليهممحطوراَ

ببناءاليهوديةللجماعاتسمحواالنينمموالنبلاءو!وسطاء4،ومنالدلينحشرحاءممهم

للنبلاء!و-ءعملواالذيناليهودخلالمنألرلففيالمزارعينعلىيسيطرحانالذيالشهمص
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لهمسمحواالنبلاءأنالأرندا(هـ!ما)نظاممسلحةبولنميةبفرقمدعومبندحانوا،البولنديين

وث!لوا،ثانيةجهةمندفاعيةوعسصرلة،جهةمندينيةلوظيفتينقامالذياللطوديالمعبدلبماء

خاصتتظيمأوشحلعنعبارةوهوالجعاعة(،تمنيعبريةحلمةوهيالقهال)لطامفيها

وحان،تسبيةاستقديةلها!ولية)دارلةقضاث!ةثينيةصرسسةيمموالقهالنظاموحان6للفيتو

النظامهذاظلتحتاليهودأعدادتزايدتوقد،اليهودلِةللجماعاتالمينيةالحياةنتظيمدورها

لليهودالرئيسيةالمراحزاهماحدحينهايشحلوقوحانوا،ألفأ52قرابةم1648سنةبلغبحيث

اضطهادهمبحدفيهااششرواالمتياالعثمانيةالإميراطورلة!ؤالمهممر!رهمجانبالى،العالم!!

لليهودالاستفلاليالوسيطالوضعهذاول!ن،اسبانيامنسيصالاو،التقتيشمحا-هَبلمن

هذءألتوقد،الشتتلاتحمؤعزلمَهممنزادوالذي،الحرهمنالمزلدعلم!مجلببولندافي

سنةالقوزاقيشميلنحيبوجداناشفاضةإلىالنهايةقيوالاحتجاجاتوالتنمراتالتحولات

تلكوانتهت،الآلوفعشراتمنهمأييدالن!يناليهودوأعوانهمالبولنديِنشملتوالتي،ام648

اليهودأوضاعفيحبيروسرلحتدهورإلىآدىماوهذا،بولنداعناوحرانياباستقررالانتقاضة

التطوراتتلكوأفرزت)المسيحانية(،منهاالخلاصيةسيمالاوالاينيةمعتقداتهمإلىلجؤواالذين

بعدسوءااليهورأوضاعوازدادت،الحسيديةوطهورالدونمة(ليود)موسستسفيشبتايدعوة

لدأحيث،ام597سنةوالمانياالنمساهـلةوالإمبراطورلةالروسيةالإمبراطورلةبينبولندااقتسام

باقيمعاندماجهمتمأنبعدعشر،التاسعالقونمنتصفمنذالثقافيةميراتهميفقلوناليهود

اليديشيةلعودمنضخمةأعدادهاجرتوقد،ظهرانيهابينعاشواالتيالمجتمعاتومع،اليهود

الجطيدالعالموالىوألمانيافرنساإلىسيمالاالعشرينالقرنولدايةعشرالتاصمعالقرننهايةبين

اليهودضدعنص!فملردتصم!يلجؤساهمواالذينوهم،أفريقياوجنوبوحندا()الآرختين

!ؤاليهودلمضحلةححلالصهونيةويروزظهورإلىأدىصاوهو،وانحلتراوفرنسالمانيا3في

بالخاصة.الفرسةأورياإلىاليديشيةليوددخولأثرعلىلرزتوالتياأوريا

بالجماعاتأصموةالمدنيةحضوقهممنحهمفقد،708؟مسنةلولندانابليوندخولولعد

وقد،عامبشحلأوريافيلليهودالمعاداةحستدرلجيبفمحلينتشربداوقد،فرنصمافياليهودية

الاْلمانقبلمنبولنداأحتلتأنبمد،الأولىألعالميةالحربانطلاقبعدنسبيااليهودوضعتحسى

ثانيةبولنداتوحمتالعالميتينالحرلينبينوما،عرقيةلادينيةحطائفةباليهوداعترفواالنين

علىام919صشةبولنداوثْمتوقد،المالمفيلطوديتجمعأحبرصمبحتآبحيثأقاليمهابحل

،مسنةالححمانقلابول!ن،واسعةسنيةحقوقأالليودأعطتالتيالأهياتمعاهدة

أدىوقد(المموديةالجماعاتعلىبالسوءعاد،الححمعلىبيلعمولحسحيجوفلفواستيلاء
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الجماعاتقبلمنمتزامنفصريتطوفإلىالمتؤتلل!!ؤالمتطرفالبولنديالقوميال!ر

نضللهاحانعرقيديتيفحرأساصاعلىالص!ونيةعليهاتسيطرجممياتوطهرت،أليهودية

عددو!ان،واليديشية)المبولة(باليهـوديةالتدولسيةالحرصةازدادت!ما!بير،سياسي

قبيل،الإحصائيةالتوقعاتلعضحسب،ل!وديونصفملايينثلاثةمنآضرام93!سنةاليهود

وألمانيا،السوفييتيا+لحادبينثانيةبولنداتقسيمإلىألتوالتي،الثانيةالعالميةالحوبانطلاق

شديداالنازيالحىحانوقد،لألمانياتابمةعامةلححومةخاضعةفحانتمنهاتبقىوما

وارصو،غيتوتاْمميصىالىإضافة،أموالهموصالرالصمخرةأعمالعليهمفرضحيث،اليهودعلى

العالميةالحربنهايةومع،للنا!لينالمنلوئةالبولنديةالمقاومةإلىينضتوناليهودجعلالذيالأمر

سنتييينإسرائيلإلىالض041منهمهاجروقد،مليونهـلعبولندافياليهودعدد!انالثانية

ليش!لوا،التاريخهذاقبلفلسطينالىهاجرواقد!انواآلف017إلىانطمواام4891-809

لعودمنتبقىماوأماييرير!أ،شامير--بيجن-جورلونأبنالسيامميةالإسرائيليهَالعَيادةهناك

ل!ودي.0006سوىبولندافيييقولم،المتحدةالولاياتإلىلاحقةمراحلحؤهاجروافقدبولندا

الخزلةالممل!ةتوسعبعدالميلاديالتاسعالقرقفياليهودإليهاوصلالتيروسيافيأما

فقد،اْوريادولمنسواهاعنروسياقياليهوديةالجماعاتلَاهـلحيختلفولم،الفولغاواديفي

ايفارروسياحاحميدعلىلهمتعتطردعمليةأولو!انت،شعببامرفوض!!انوا

روسياخارجتجاهـلةنشاطاتيمارسواأناليهودعلىمنحام971سنةفرمانصمدرثم،الرهيب

ام"48سنةأصدعرام(825-1018)الأولالحسند!رقبلمنالحىتمملمويعد،البيضاء

بعضفيوالحرلةالحر!ةبعضمنحهمالذياليهود(دستورآوالأساسياليهود)قانو!

نأبمدفحانلليهودحصلالذيالرثيسيالتغيرأما،الجوانببعضفيوقيدهم،الجوانب

الدمجسياسةاليهوديةالجماعاتعلىطىَالذيام(855-)1835الثانينيضولاالعرشاعتلى

اليهودعددألماعصاو!ان،ام827سنةالسحريةالخممةعليهموقرض)التوشردأ،الإجباري

خففتام(كها-)1855الثانيال!سندرقبلمنالعرشاعتلاءومع،ملايينثلاثةقرابة

البقاءعلىومجبرلنمتجمعين!انواالذين،الي!ودحرحةتقيد!انتالتيوالأنظمةالقوانين

بولنداومى،الأصودالبحرالىليتوانيامنتعتدمنطقةوهي(،الاستيطان)منطقة!والالتزام

مصاواةتمتام856عامو!ؤ،خارجهابالعيشلليهودسِممحلاوحان،البيضاءروسياالى

مرفوضينو!انوافقر،حالةتعانياليهوديةالجعاعاتوحانت،سواهممعاليهوديةالجماعات

جاعتالنهاببةوح!،المختار(الله)شعبيثيرحفيطة!ادالسلافيالتعاليوأنسيمالا،شعميا

قتاةفيهااثمترحتوالتي4الروسالثورلينقبلمنا881ستةالثانيالحسندراغتيالعملية
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تصدرتقامحميةوقوانينأنظمةاليهوثيةالجماعاتعلىوجزت،واسعةشهرةأخنتروسية

وهذهام(498-اAAا)الثالثألسندرالروسيالمرشاعتلىأنبعدمايو(أقوانينمايو

منطقةخارجالمستوطناتانضاءمنومنعتهم،ثانيةاليهودحرحةوحددتعادتالقوانين

مجموعمنا%601بنسبة،ملايينخمسقرابةامAlkVسنةاليهـودعد!دبلغوقدالاستيطار،

الشبابدخولالىالقراراتهذءوأدت،يليشيتهمعلىحفاظهمالىأدىالذيالآمر،السحان

ليوديةهجرةويدآت،البلشفيةالحر!ةالىال!ثيرمنهموانصم،الثوهـلةالم!ظيماتفياليهودي

مذءوتوافقت،ليوديمليوننحواما!4واامهسنةبينهاجربحيث،روسيامنواسمة

وفي،اليهوديةالمثلةتدوللىاأدىالديالأمر،الصهونيوالنتظيمالفحربروزمعالآحداث

A)4الروحمهالقياصرةأخرالثانينيقولاعهد - 1A9ارهابيةجماعاتعدةتشحلتا!ا9ا

الآمر،ام309سنةحيضينيفمذبحةالعحرانيةهذهتحتووقعت،العداءاليهودئناصبحانت

ايأولى،المالميةالحربقبل،روسيامنللهجرةليوديةدوأعيمتمددةعواملالىأضافالذي

مليونينسوىالروص!ياالجديدالتشحيل،الصوفييتيا+لحادفييبقلمالحربانتهاءولعد

الثانية.العالمية(لحربانطلاقعندملايينثلاثةوبلفوا،المليونونصف

مساواةتمتالسوفييتيالاتحاد!ؤالحىالبلشضِةالححومةاسطمتومتذ

ثقافتهمانتضارعلىلينينزمنفيالبلاشفةشجعكما،الجميعمع،اليهودومنهم،الأقليات

بيروييجانمستوطنةلمأنشأتوهَد،اليديشىِوالمسرحاليديشيةالصحفخلالمناليديشية

سنةصدربمرسومسيبيرلاشرقفياليديشيةولفتها،استقلاليتهالهاحمقاطعةالزراعية

أواسمتحتفيهااليهودلتوطينوخُصصت،الصهمونمةالأقحارلتشتيت!محاولةام289

تعدادوحان،المشروعهذاالصهونيةعارضتوهْد،(ذاتيححمداتل!ودية)مقاطعةصفة

هذهتحققولم،)24%(المقاطعةس!انتعدادربحيصالون!انوانسمة00003فيهااليهود

وفي،التجريةهذءنجاححالفييتطلعونالبلاصمفةو!ان4المرجوالنجاحالنهايةفيالتجرية

معمتقلةجمهوريةالمقاطمةتلكمنيجملواأن،فيهااليهودمنالحا!ؤالعدداستيطانحال

القرمجزلرةوشبهأو!رانياتجربةآيضافشلتحما،الاتحاديالتشحيلضمن

الحرحاتألغيت،السوفييتيالاتحادفيالوأحدالحربنظامتممقوبعد،الاستيطاناقين

ومع،الثانيةالعالميةالحربوبعد،صهون(وعشاق-البوند-اليهوديالعمال)حزباليهودية

)الأخلاطاليهوداعتباربمدبخاصة،سبقمماأحثراليهودأحوالساعتالستالينمِةتطور

ونقصةحرءمنأضافوما،الاشتراحيةتقدمآمامعقبةيشحلونالذينالجذور(مقطوعي

التيالنازيةالدعايةتئيرالثانيةالعالميةالحربفياليهوديةالجماعاتعلىالروسيالشدب

اليهود.لمصلحةيقاتلالروسيالضمبوأن4ليوديةمؤامؤهيالحربهذهانتقولحانت
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مملحةتوسعبعدالميلاديالقاسعالقرنفياليهوداليهاوصلفقدأو!رانيافيأما

بولنداصِمنةبعدعفمرالسادسالقرنمنتصف!ؤحانلمالصياص!يالقواجدول!ن،الخزر

انتشرولما،البولنديينالنبلاءلمصلحةتعملوظيفية!طبقةاليهودقوظيفتموقد،عليها

هيمنةعودةولحن،ووسطاء!وحلاءالعملاليهودعلىحرْموا،المنطقةجؤالقوزاق

بولندابينآوحرانياتقسيمتمام667صصنةو!،القرارهذاألغىالقوزاقعلىالبولنديين

اليهودتعرصوقد،لعوديةاستيطانمنطقةلرو!ياالتابعأو!رانيامنالجرءو!ان،وروسيا

أوحرانياصم?Zام?Y.سنة!ولحن؟لعوديألف0Iفيهاقتلأنهيقالمجازرعدةإلىفيه

لليهودية.المحاديةالأوحراتيةالتتظيعاتتصفيةتمتحيثالسوفييتيالاتحادإلى

فقد،السابقةالصياقاتعنالاْوربيةالدمولباقيجؤاليهوديهَالجماعاتتارلخيخرحولم

فيالحالهيحما،الشعبيةالاضطهاداتولبعض،للطردفيهايتمرضوندائماحانوا

رومانيا.!وتلك،الميلاديعشرالسادسالقرنبداية!منهاطردواالتيليتوانيا

الفنالقأصحابوحانوا،والرهوناتبالرلايعملونفيهاحانواالتيجاليشيافيأما

طرلقعلى!انتالتييروديمديتةأندرجةلىإأيضاتجاريبدورتقومحانتوالتيالصفيرة

جؤاليهوديةالجماعاتتميزتوقد،أورشليمتدعىحانتوروسياترحيابيهطالترانزيتتجارة

إضافة،الزمانذلكبناياأهمألحاليشياتاليهودياتجعلممااليهوديةالأسرةبثقحكجاليشيا

.ام709سنةآورلافي(البرلمانيةال!ئةأعضاء)منل!وديلوييأولتضحمِلهمإلى

آحوالهمحانتللذينبالنسبةسيعالا،الاندماجبضف!اضقوافقدرومانيا!آما

إلىبالهجرةالرومانيينلليهود!منمحالاشترا!يالمعسحردولخلافوعلى،حيدةالمادية

ممامها.يعدإشرالمل

وبالتالي،المختلطوالزواجوالتتصرالافدماجممدلاتازدادتفقد،لبلغاهـلابالنسبةآما

وزادت،اليهوديةالجماعاتعند(الصامتأباللالو!وص!تدعوهماوهو،المجتمح!الانصهار

موسسيعيونتفتحتالتيالأوضاعوهي،ايضاوالانتحارغيرالشرعيينالآطفالنسبة

Mسنةوفي،بودابم!تجؤولداواللذينعليهانوردو(وماحسأهرتؤلالصهيونية Oتمام

الآولى،العالميةالحربح!المجرخسرتولما6الدولةقبلمنحدينباليهوديةالاعتراف

أعضاءهم27أصلمنيهودياا4القوميالمجلسفيوعين،الحىعلىالمعارضةاستولت

المجرلةالدولةأعلنت191!سنةوفي،ليوديانو!لرانالححومة!وحان،القوميالمجلس

)الدمالشهيرةالصفقةعقدوتمالمجر،النافلودثالثانيةالمالميةالحربفياحتلوقد،الشيوعية

نزوحهموسهلالمجر،ليودخدعالذي!اصنتررودولفخلالمنالصهونيةبين(السلعمقابل

فلسطيز!إلىاليهودبعضلترحيلالسماحمقابل،الناقلةالإلادةمعس!واتإلىوترحيلهم
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الثالثالفصل

لَا!الغيتو

اليهود!المعقزلأو

تخوممنشددةأنحاء!الرومانيدعلى!جماعاتاليهودتشتتآنبعد

زمنيمرولم،متعددةمجتمعاتضمنصفيرة!جالياتوعاشت،الرومانيةالإمبراطورلة

تلكأصبحتبحيث،المسِثةالسمعةذاتاليهـوديةالشخصيةتتبلوربدأتحتىطويل

والدسائسوالحذبوالقسوةوالرياالاستغلالتمثلمجازإدرا!ينمطذاتالشخصية

الاقتصاديةوالطبقات،النبلاءوانسيمالا،الاجتماعيالفسادأشحالوحلوالخديمة

،الفقيرةالأوربميةالشعوبمنالدمتمصعلقةأنهملو!مااليهودتوظْف!انتالعلياالأوربية

بينمتصاعدةعدائيةتف!خللىإأدىماوهذا،باستفراغهاليهوداجبارعلىيقومونئم

ال!ثيرمنهناكوصان،ظهرانيهابينتعيشالتيالمحتمعاتوبيناليهوديةالجعاعات

صا،ايأورييةالإقطاعمِةالمرحلةفياليهوديةللجماعاتوالطردوالاضطهادالقتلعمليات

ثم،ام253سنةفرنسامنلهمحانتطردعملمِةاولوحانت،ذحرهعلىأتيناقدحنا

وحان،أوربادولأغلبالطردحالاتسادتثم،الأولإدواردالملكمنبأمرانحلتراتبمتها

أورياجؤاليهوديالالخطاطعصربدأوبذلك،ام394سنةأسيانيامنطردهمواَخرهاأهمها

منقبولمحلو!اق،اجتماعيححلالغيتو،فيحصرهموبدأ،الأورييةالنهضةبدايةمع

الاضطهادمرحلةء،سواءحدعلىالعيوديةوالجماعات،الوطنيةالأورلعةالمجتمعاتقبل

الأوربية.النهضةعصرأو،للي!ودالأورلي

لإقامةمخصصالمدينة،طرفعلىأو،ضمنومحميمسؤرحيعنعبارةوالغيتو

اليهودفيهوحان،محددوقتفيمساءويفلق،صباحايفتحبابله،اليهوديةالجماعات

الدينيةفمعاثرهمفيهيقيمونحانواآنهمحما،والطصئينهْالآمنمنبشيميشعرون

الشرلرةالأعمالالصثيرمنالوطتيالمجتمعيتجتب-نفسهوبالوقت-وفيه،الجماعية

الدينيةالقيادةعامبحصحلتتفذهابهخاصةوقوانينأنظمةللفيتوو!ان،اللاأخلاقية
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والقبلية،،المذهبيةوالحواجبالجدرانمنعدرأضمنهيحويحانأنهحما4اليهودية

بينهاهفيحااندماجيةيهوديةجماعةيش!لأنيستطعلمالضيتوأناي،والطبقية،والعائلية

المجتمماتعنالعنصري،المتعصب،المتزمتاليهودبمزلأيضافيهساهمالذيالوقتفي

النساءأنوفلجدعيقومونحانواالوسطىالقرونفيالغبتولحودأندرجةإلى،ايأورييهَ

الممميحييزهـمعجنمميةعلاقةيقمناللواتياليهوديات

ال!هودوصولبمدعشر،السابعالقرنمنذتدرلجيبضحلبالانحصارالغيتوبدأوقد

الأورييالمجتمعتشحلبدايةمعالغقوامموارسقطتوقد،التجارلةالدولالىالسفارد

أفقدالذيالتجارلةالمموقتوسيعأجلمنالآوهـسةالوحدةعناليحثضغطتحتالحديث

العشرالتاسعالقرنمنتصفوفي4الوسيطيةالطفيليةالتجاهـلةوظائفهممنالحثيراليهود

علىالتارلخيةالتطوراتواستمرت،اليهودضدالاضهاديةللأعمالالعامةالسايقاتانتهت

مراحل:ثلاثإلىتغصيمهايمحنوالذي،الحديثالعصرفيالغيتو

فترةوهي،اممه2سنةحتىوامتدتالميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةمحبدأتاثولىالمرحلة

الجماعاتاندماجأو،اندخالويدأ،الخصوصوجهعلىالفرييةأو!بافيالميتوجدرانسقوط

ويدأت،اليهوديالمالوبيوترجالاتوبروز،الغرييالأورييالمجتمحضعنتدريجيااليهودية

غرلهاإلىأورياشرقمنوالمتزمتةالمتخلفةاليديفميةاليهوديةللجماعاتتدرلجيةوأسمةمجرة

الأمرلحية.المتحد-الولاياتالىوصولا

الجعاعاتأخذتوفيهاأم489صنةحتىوتمتد،اممه2سنةمنذفتبدأالتانيةاثرحلةواما

وروسيا،،الأمرلحيةالمتحدةالولاياتهيرئيسيةمناطقأربعفيتتمرحزاليهودية

وفلصصطين.،وأو!رانيا

يومتاوحتى،(فلسطين!زاسرائيلدولةاعلانسنة)ام489ستةمنفتمتدالثالثةاثرحلةأما

بعضمع،الأمرلحيةالمتحدةالولاياتوجال!،فلسطينفياليهودترخزازدادحيثالحاضر،

الغرلمة.لأورباالحيىالمدنءالمنتشرةالجماعا!

العصورخلالالغربيةواوربا،الشرقيةأوريافيالغيتوتاريخبينفارقهناكحانوقد

ضمناليهوداندماجمعمترافضاوالتفحكبالتحللالفيتوجدرانبدأتفبينما،الحديثة

اليهودحافظوبذلك،تحطسهعلىالشرقيةاوربافيالفيتوحافظ،الغرليةاورلافيالمجتمع

هناكو!ان،الوضيعةوأعمالهم،التوراتيةوثقافتهماليديشيةولضتهمالمميؤملابسهمعلى

خضعتحيثالحديثةالعصورحتىعليههيماعلىالحالواستمرت،الاندماجمنالقليل

تأثيرلن:اداليهوديةالجماعات
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!راهيةعمقعلىالغيتوليهودوتؤحدترؤجحانتالتيالصهلونيةمنجاءالاولالمَاثير

-لليهوديالمسيحي

الثورة"ناليهوديةللجماعاتيرؤجوقحانواالذيناليسارليودمنجاءالثانيوالتاثير

ولذلك،(الصهيونيالمسيحالىإذنبهمحاجةفلا،والحرلةالمح!اواةاليهودصمتعطيالاجتماعية

التيالأسبابأهمأحدأنمنالرغموعلى4الاشترا!يةالحر!اتيناصرواأدنليمالخيرفمن

اليهودأي،أنهمالا،الشرقييناليهودمشحلةحلهوأجلهامنالصهيونيةتشحلت

اليهودخضوعهوفلسطينالىال!ؤقبولأنيرونحانواالنين،اليميشيينالشرقيين

الصهيونيةالقياداتأ!ثرأنمنالرغمعلى،للصهيونيةمعارضةالأحثرحانوا،للاسامية

)علىوالنفوذالسلطةمرحزعنويعدهم،عزلتهمولصمبب،الذيناليديشيةليودمنحانت

JJافيمنهمرغبةالصهيونيةيمننضونجعلهم،السغارد(عحس Jفيوالذين،السلطةالى

حالةأناىِ،الضرقييناليهودمنالأساسيالبشريملاطهاحارثولةشحلواالنهاية

تشحيلادأدتالقيالأسبابأهمأحدهيالشرقيةأورباليودمنهاعانىالتيالت!لس

فلسطين.ارضعلىالإسرائيليالحيانهـلالتالي،الصهيونية

مترافقةالاقتصاديما،الطابعذاتالأوربيةالتارلخيةالتحولاتفإنالضليةأوربا!أما

يسعىعامتوحهتحولنالىأدىعشر،الثامنالقرنفيالاْورييةالقوميةالحر!ةتصاعدمع

يعيشونالتيالمجتمعاتقيالاندماجاليهوديستطيعحيالفيتو،جدرانمنتبقىماإزالةإلى

المقليةخروجفيساهمماوهزا،العاموالاجتماعيالإنسانيالنضاطفيوالانخراط،فيها

لبرزوبدأ!،المممممنخرح!مارد،الممحلصمهال!هودلهوأصدافها،سجنهامنال!هودمه

ومارحس،،سبينوزامثلل!وديتهاعنتخلتأقبعدلحوديصلأمنعبقرلةشخصيا!

أورباحؤاجتماعياوتميزاصموداحققواالدينالسضاردليودمنوغيرهم،وآيخفحتاين،وفوهـلد

امملاكجانبالى،القرلمةأوربةتالعامالاممصاديالاتفتاحوبسبب،أنهمحما،الغرلمة

وأصبحوا،حيرةماليةلخاحاتاليهودبعضحضقفقد،المواطنيةلحقوق،حسواهم،اليهود

روتص!يلد،عائلةمثل،و!ياسي،اجمضاعيتاْثيرولهم،الفرليالعالم!ؤشهيرةشخصيات

الجماعاتتهميضالىأورياتالقومىِالمقهومظهورأدىفقد،نفسهويالوقت،ولحن

الأوريية،الرأسماليةظهوربمدمميمالا،خاصبشحلمنهاواليهودية،عامبشحلالوظيفية

التاريخإلىدخلوااعتبارهمعلىاليهوديةللجعاعاتالنبذصشاعرتحسِدالىأيضاأدىحما

التيوالدارهـش!العرقيةالنظرلاتاششارمحسيمالا،خارجهامنالأوهـلمةوالثقافةالأوربي

الحر!اتتالمِهودبعضدخولهوسوع!الوضعفافموما،العثصرلةالقومياتبعضأفرزت
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،الاقتصاديالقحرذاتالشيوعيةاليساريةالحرحاتمثل،الآوربيالقوميللمفهومالمعادية

الي!ودية،والجماعاتالأورييينبينألاحتحادًمنمزيدالىالأورليالمجتمعانفتاحأدى!ما

علىالاجتماعيالفسادعملياتالحثيرمنبهاألصقتقدالانفتاحبدايةمع!انتوالتي

م،1M1سنةالثانيأل!سندرالقيصراغتيالحادثةأشهرهاوحان،انواعهاختلاف

معلوماتسفمالذيالفرنسياليهوديالضابط4918درلفوسوحادثة،ام298بنحاوفضيحة

المداءمشاعرتزايدإلىادتالأسبابهذهوجمله،الفضائحمنوغيرها،ألمانياإلىأمنية

ألمانيا.فيالحىصدةإلىهتلروص!ولىبمدفروتهبلغوالذي،أوريافيلليهود

أسوارانهياربعدالاجتماعيالاندماج!ميرجؤشوطاأوهـلافياليهودقطعوبينما

أهمها:أسبابلعدهَ،اليديشيةلمودعندللغيتوالتحديئيالتطورهذاتأخراليتو،

!انتعشر!الئامن)القرنالأورييالاصشتارةعصرفيالشرقيةأو!يافيالح!وماتإن

ولم،!ثيراالمجتمميالتحديثبعملياتلتهتمت!نلمارستقراطيةح!ومات

أساص!علىتبنتهقد!انتبل6علميةأمسىعلىالتحديثبعملياتتقومتحن

التحديث.عملياتمناليهوديةالجماعاتينفْر!انالذيالأمرقصمري

سيحالا،الأقلياتمحوديمقراطيةتسامحاأقلالشرقيةأوريا!ؤالمجتمعلأنوثانيا

المعيشيالمستوىمنأفضلمعمشيمستوىذاتحانتاليهوديةالجماعاتوأن

اليهودية!المائلاتحانتحيث،ضمنهاتعيضالتيالوطنيةللمجتمعات

أوربافييمصلون!انواالذينأبنائهامنالأموالتأتيهاالشرقيةأوربادول

الفريية.

ج!اليهورمعاداةحانتهناومن،الشرقيةأوربافيالغيتوجدراقسقوطتاْخروبذلك

أنهمعلىعاطفية)غرلزيةودينيهَ،عضلاتيةاقتصاديةاجتصاعيةعواملالىتعودالشرقيةأوربا

منللعائلاتواسعةهجرةتضم!لتوقد،والقوميةالوطنيةالعواملإلىإضاقة،المحميح(قتلة

إريا!ا،سببقدالحضاريوتحلسهم،تخلفهموحان،الغرييةأورياإلىالشرقيةأوريا

وضيقا،احراجاصب!الذيالاْمر،الغرليةالأورييةالمجتمعاتقبلمن!حللليهود!رفضا

:حلانلهاطرحوالتي،اليهوديةبالمسطثةيدعىماوبروز،السفاردلليهود

اليهوديةالصهيونيةأثشثتوف،عالميغيتوفيوعزليم،أوريامناليهودبطردتمثلالأول

الدور.بهذالتقوم

تمثلوهو4الم!لةمعالجة!ؤالأولالطرحتأخرأو،فشللعدبرزالذيوهو،والثاني

الألمانية-النافلةتبنتهالذيالحلوهو،اليهودبإبادة

-401-

http://www.al-maktabeh.com



وصلوافقد،الأمرلحيةالضارةفيأما،أوريا!ؤاليهوديةالجماعاتتاريخعنلبدةهذه

الولاياتفيالاتاريخيةحراحيةأيلمي!نولم،افرادش!لعلىالأورليينمعاليها

فيتقعمستقلةحمهورلةوهيسورسامحؤتجريتهمعدا،العضرلنالقرقفيالأمرلحيةالمتحدة

ليوديةجماعاتوصكوقد،الفرنسيةوجياناوالبراظالبرمطانيةجيانابينالجنوبيةاسل!ا

البرازيلمنالجديدالعالمالىوصلتالتيالأولىاليهوديةالدفعاتشحلت،إليهاسفاردية

جماعاتيهاولحقت،ام652سنةانحلثرامنأخرىدفعةوتبمتها،ام652ستةوهولثدا

سنةهولنداالىضمهاوتمالإنحليزلةالجنصيةعلىصمحانهاجميعحصلوف،آخرى

وحانتام067سنةاليهود()صافاثاهسقيتليوديةمستوطنةفي!اشحلواوقد،ام7

انتهىالأسودوالعرقاليهودبينقائماحانالذيالصراعولحن،مممتقلةشبهمستوطنة

.اليهوديالوجودأنهىوالذيام774سنةالملاهـلاانتشاربعدسيمالاالسودلمصلحة

لخصوصيةنظرا،واسعااندماجاحققوا!قد،الآمري!يةالمتحدةالولاياتفيآما

عرقها،متعددةبشرلةمجموعاتمنيتشحلوالذي،الفسيفصائيالأمرلحيالمجتمع

حقوقهمالمواطنينأعطىبدايتهمندالأمرليالدمهـصتوروانسيمالا،وطائفيا،ودينيا

ابوابهمننشاطاتهاحاملتمارساليهوديةالجماعاتجعلالذيالأمر،حاملةالمدنية

وحان،القديمالمالمجؤاليهودشاْن!ان!مارفضعملياتأيتلقىأندونهالواسعة

الذهبيةفرصتهموجدواوالذين،المالرجالمنالمتحدةالولاياتإلىاليهودمنوصلمنأول

الخفيفة،الصناعاتنحوتفلفلواثم،البدايةفيوالعقاراتالمصارففيأموالملاستئمار

والموادالتجميلأدواتوصناعةمار!ات(،)السولرمنهاالتجزئةصةخاوالمتاجر،

اعلاميةشب!ةيش!لوااناليهوداستطاعوقدالإعلامووسائل،الترفيهةوالنشاطات

جميعهاوهي،!مينما(-تلفزلون-ازاعة-نشردور-مجلات-)صحفعالميةإمبراطورلة

4*.بينمنليوديا411حانوقد،وسرلع،عالاقتصاديمرلودذاتنشاطات!انث

التجارلة،خبراتهمخلالمنذلكحققواوقد،ام859سنةأمرلحا!غنىالاْ!ثررجل

الإصلاحية،اليهوديةافررواأوتبنواأنبمدسيمالاوالملميالقعليحيمستواهموارتفاع

بنقلالصمونيةقامتأنبعد!ميمالاالمتحدةالولاياتفيلوبيأقوىشحلواأنهمحما

الولاياتلحودهـلصنف،الثافيةالعالميةالحربسياقفيواشنطنلىإلندنمن-مر!ز

خلالمنمادياإسراثيللدولةقدلأسندأيُغذونوهم4التوطينيينبالصهاينةالمتحدة

يمسلد،أقاستطاعوالذي،اليَهودياللدليخلالمنوسياسيا،الضخمةالماليةتبرعاتهم

أنمنالرغمفملى،المتحدةالولاياتفيالرئاسيةالانتخاباتبزمام،يستفردهـل!اد،بل
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نسبةتفوققوالنسبةلهذءول!ن4الأصل!يينالناخبينعددمن402%يشحلوناليهود

أهمهاة،أسيابلمدةالرثم

الآمرل!يةالرئاسةانتخاباتفيحاسمدورلهاالتيسيمالاو،المدنفياليهودتر!ز

شنطريأ.ووا،نيولورل!)

يشحلونيصوتونالذيناليهودعددلأنفاعلةصواتاأتعَذالمجودصواتأأنحما

54%تبلغوالتي،أمرلحعافينسبةآعلىوهي،المتحدةالولاياتليودمجموعمن39%نصية

السياسية،جؤسيمالامهمةمراصزمتبوئةقياديةأصواتاليهودصواتآأنحما،فقط

الحملاتفيالماليةاللوييمساعدةالىإضافة،إعلاميةيجملهاالذيالأمر،والاقتصاد

الخدماتباسمبتحدثفاللويي،إسرائيللولةمعتبادليةعلاقةعلىأنهاحما،الانتخابية

اللوببقوةمتسلحةصوتهاترقعإسرائيلودولة،الأمورلحيةللهيمنةإصراثيلدولةنقدمهاالتي

مرلحا.أ!اليهودي
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الرابحالفصل

الشرقه!الي!د

لإسلاميالروالما

ثمومن،الآشوبالسبيخلالمنقصراوبابلفارسبلادإلىوصلواقداليهود!اق

!لم،دينيةمدارسوأسسوأ،والفارسيالحلدانيالعهدفيسعيدةحياةعاشواوقد،البابلي

المم!يحيونتعرضوقداقصيرةولمدة،الساسانيينعهدفيالااضطهادعمالآآيإلىيتمرضوا

منليوديسجينألف07بجلبالثانيسابورقامالميلاديالثالثالقرنوفي،الأعمالهذهلنفس

فيسيمالاو،الميلاديوالسادسالخامسالقرنوقي،أصفهانمنطقة!بتوطينهموقامآرمينيا

مزدكالمجوسيمنبتحرلضالاضطهادآعمالبعصمنأليهودعانىفقدالثانييزدجردعهد

علىاعتدواحما،أموالموالمسيحييناليهودبسلبالفرشقامحيث،المزدح!ةمؤسس

مدينة!ؤوتحصنوا،التمودوأعلنواالثانيمارزوطراالحاخامبقيارةعليهماليهودفثار،نسائهم

إلىوقفواقدالمسيحييهتمعوبالتشاركاليهودوحان،صنواثسبعبعدإلاتهزملموالتيماهوزا

وقد،الساسانيالححموتقولضفارسبلادهتحفيالخطاببنعمرصدفيالممملمينجانب

الحثيرعلىوحصلوا،بحبوحةفيالإسلاميالمرييا!حمتحتفارسيلادجؤاليهودعاش

الإمبراطورلةأنحاءتالمهوديهْالجالما-حالوهذا،النمةأهلمناعمبارهمعلىالمزايامن

محرهـلنالمسلمينالعربيُعَدَوناجناسهمعلىوالمررخون،زمانهامروعلى،الإصلاميةألعريية

الا،بارزةاضطهاديةأعمالأيمنالإسلاميعهدهافيفارسبلادفياليهوديعاقولم،لليهود

التصورخلالمناليهودإلىلعظرحانتوالتي،ام(736-)2015الصفولةالأسرة!دفي

أُجبربعضوقد،بهمالاختلاطعلمهـلجب،نجصوناليهودانإلىيذهب(لذيلليهودالشيعي

اكأ.259-)15917القاجارأسرةحىتحتالإسلامعلىاليهود

الجماعاتصولأعنتتحدثنظرلاتثلاثفماك،العرليةالجزلرةشبهحمؤأما

فيها:اليهودية
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حافظواوقدالتبشير،بطريقتهودواعربهمالعربيةالجزلؤيهودأقإلىتذهبأوها

أحعدد.يتبناهالذبَالرأيوهو،دينهـمسوىيغيوواولم،العرليةولذتهمقوميت!على

سوسة.

!نعان،بلادمن!نازحينقدمواعبرانيونيهودهمالجزلرةشبهيهودإن:تانيها

سنةممل!تهمبقحطيمالأشوهـلونقامالتيالإسرائطيةالجعاعاتإلىالبعضهـلعيدهم

أحد!انوقد،الآشوريةالإمبراطوريةمنمتعددةأماحن!بتوطينهمقامواث!،731قم

نزلواومنها،الاَشوهـدةللإمبراطوريةخاضمة!انتالقيالجزدرةشمالسناهمأما!ن

أيضاإليهمواتظم،اليمنحتىالعرليةالجولوةشمبهمنالفرليالشرلطعلىجمويا

مملحةالحلدانيونأنهىأنبعدالعرييةالجزلرةشبهالى!دمتالتياليهوديةالجماعات

الممنإلىبابلمنهاجر!هدجماعا!بهوديةأنالبعضلِعممد!ما،586!*مسنةلهوذا

م،07سنةالرومانشتتهمآنبعداليهودمنالمزيدإليهمانظمحما،البحرلنطرلقعن

.ام35وسنة

غربفيتمسرحقدحانأليهوديالتاهـلخ!لأنإلىتدهبالتيوهي،الثالثةوالنظرثة

همالنظريةهذءأصحابواهم،شائحهو!ماحنعانبلادجؤوليس/العرييةالجزيرة

وأحمد،الحجازجبالعلىمحانياتمسرحتالتوراةأنإلىيذهبالذيالصليبي!مال

4زهرانبلادجنوبإلىلمعالموراة!ذحرهاألىالتنىحنعانبلادآنلىإلذهبالذىداود

الذيالرييعيوفاضل4اليصنجبالعلىتمسرحتالتوراةأنالىيذهبالذيمنىوزياد

عبدهـلعتقد،الشاموبلاد،الحجازبينالواقعةالمنطقةقيتمسرحتالتوراةأنلىإيدهب

بيهتالدمقرابةبسببقديمزمنمنذالعربيةالجؤيرة!ثمبهإلىدخلصَاليهوديةأنهموالمجيد

منقبولمحطهحاناليهوديالدينآنإلىيذهبمحما..؟،إسماعيلوأبناء،يعقوبأبناء

عنالعرييةالجزلرةشبهإلىدخلتالتيالمسيحيةغرارعلى،العرييةالجزيرةعربقبل

نأحعا،تهودواقد!انواالعرببعضأقفيرىحسينطهاما،الاْجانبالآحباشطرلق

تعريوا.قدحانوأاليهودبعض

منطلقاالدينمنتأخد(سوسةأحمدراْيأساطيرح!شهأو)قصصنظرياتوهناك

المماليقلمحاربةجيشاارسلقد!الىسلفاءفيالتيهمرحلة!موسىإنفتقول،تارلخيا

هذهعناصربعضاسنفووفدءيثرب!يفيمونحانوا،يالر2هذاأصحا!حصصبالذي!،

،يثربالىليوذاسبطمنمجموعةمعهاجرداودأنإلىيذهبوالبمض،يثربفيالحملة

نوىالجادمنهاالفايةليوديةمقولاتوهي،!نمانبلادإلىثانيةعادواثمهنانا،وتملحوا
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النيلالىالفرات)منالموعودةالأرضحدودمعتمشيا،العرييةالجزلرةشبهجؤليمتاريخية

جنولا(يئربحدودحتىجنولاتصلوالتي

إلىيعودالمرييةالجؤلرةشبهتاليهوديالوجودارالافتراضيمحنسبقومعا

مصدهـلن:

وطردهم،،سبيهمص!ياقفيحنمانبلادمنقدمتليوديةجماعالتههجرةإلىيمودالأول

الىحتجارمنهمالبعضجاءحما،ليوذامعلحةومن،اسرائيلمملحةمنوتحمتيتهم

فبها-واستقووا،المنطقة

المربيةالقبائللبمصوتهولد،تبشيرلةبعملياتاليهودقيامإلىفيعودالثاليالمصدراأم

فيمنتشراحانالذيالسماويالمعتقدوهو،(الإبراهيميةو)1بالحنيفيةتدينحانتالتي

حما،فخذمنأحثرمنهاتهودالتيجذامقبيلةالقباثلهذهومن،العرييةالجزيرةشبه

!نانة،بتيومنحمير،منولعض،غسانبنيمنومسم،والخزرجالأوسمنقسمتهود

الحضرتهودفقداليمنفيأما،العر!المؤرخينحممبو!ندة،!عببنالحارثويني

-)415حربأبواسعدتبانملحهاعهدعلى rVA)يوصمفملوحهمآخروحان،م(

مرحزصانتالتي،نجرانمدينةهاجمقدحاقوالذي،م(525-)517تواسذواسعار(

وأالتهودبينأهلهافخئر،النصرةلهحانتوقداالعربيةالجزلرةشبه!المسيحيةالديالة

وذالملكأمرفقد،المسيحيةعنالارتدادمنهمرفضمنأما،البعضتهودوقد،حرقاالموت

حفيظةأثارماوهذا،إنجيلهممعبهاالمسيحيينبإحراقوقام،!بيؤجوربحفرنواس

منبالانتضامالمسيحيةالحبشةلنجاشياوعزتالتيالشرقيةالرومانيةالإمبراطورلة

سدانهاروبعد،للميلاد525سنةالسبثيةالمملحةوانهىحملةالنجاشيفجرد،السبْيين

والخزرجالأوسقباثلبمضمنهموحان،العرليةالجزلرةشبهفياليعنليودانتشرمأرب

قرلظة،بنيمنبتاْثيرمنهمقسمتهودوقد(المنورة)المدينةيثربمدينة!!محنواالذين

بنورقة،الإصلامانتشارقبلفيما،الشهيرةالعرييةاليهوديةالشخصياتومنوالنضير،

ساعدةبنوقس،الصلتبنوأمية،يزنذيبنوسيف،نغيلبنعمربنوفلد،نوفل

السموءل.والشاعر،الإبادي

يثربففي،والممن،وخيبرورمحيطها،يثربفيالعرليةالجزلرةفياليهودوجودتر!ز

اصرائيلبني!نأنهمالبعضالنضيروشقدبني:همباليهوديةتدينقبائلثلاثتقيمحانت

بينحنعانبلادمننزحواالذينقرلضةهـلني،الاَشوريينيدعلى3ق721صشةتشتتواالن!ين

يمثلانقرلضةهـشيالنضير،بنيألىإلىيذهبوالبعض،البعضرأيماحصبام32-07سنة
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حانيينما،يثربأحياءأحدفييعيشونحانواالذيىالقيقناعوشي،جذامقبيلةمنفخذين

بهم،خاصةحصوقلهموحانت،يثربمدينةمحيطهعلىالنضيريسحنودظوبفوقرلضةبنو

القرىهووادي،وفدك،وتيماءخيبر،ميبهابنتشروناليهود!انالتيالآخرىالمواضعومن

لطائض.وا

أنلسمطعلمانهاإلا،اولامحة!ؤخفيةيالانممثمارالمحمدلةالرسالةبدأتأنويعد

انتقلتسنةعشرةثلاثوبعد،واجقهالذيالاجتماعي،القبليالر!ضبسببمرادهاتحقق

بمداليهودمعلوجهوجهاالمسلمونالتقىحيث،المتورة()المدينةيثربمدينةإلىمحةمن

إلىالعجرةقررقدالرسولآنتفترضانلناوهنا،يثربالىوأتباعهمحمدالرسولهجؤ

نألناصا،اليهوديةللديانةمتحمةرممالةالمحمديةالرسالةأناعتبارعلىاليهوديةبثرب

قاموامنه!ا،الرسولهجرةقيلهاجرواقدصانواالذينوالمسلحين،اليهودأننفترض

هوأو،اليهوديالمسيحهوالرسولاْناعتبارعلى،الصديئبحروأبي،الرسولباستقباله

علينا(.البدر)طلعبأغنية،المصطفى

اعتبارعلى،الرسالةبدايةفيطيبةواليهودية،الإسلامبينالحلاقة!انتهناومن

بيناحترامعلاقاتهناكوحان،اليهوديةالديانةفيتصحيحيمذهبهوالإسلامأن

الحثيرممارسهَخلالمناليهوداسترضاءيحاولالرسولىوحان،واليهودالجددالمسلمين

الرسالةبدأتأنبعدساءتماسرعانالعلاقةتلكأنإلا،اليهوديةوالشعائرالطقوسص

المسجدمنالمسلمينقبلةالرسولحؤلأنبعدسيماولا،اليهوديةعنبميداتمضيالمحمدية

عقبه،سياسيخلافإلىالعقائديالخلافوتحول،محةفيالحراماللهبيتإلىالآقصى

نعتقدأنالمنطقومن،السطحعلىتظهرالمضمرةالخلافاتبدأتأنبعدعسحريخلاف

المحمديةالرسالةأنمعتقدينبالإسلامخيرااستبشرواقدالجرةبدايةفيحانوااليهودأن

مننبيإلاهومامحمدالنبيوأن،التوراتيالقأرلخإلىإضافتهايع!نرسالةإلاهيما

الذيالمنتظرالمسيحهويحونربمامحمدالنبيأنالبدايةحف!أعتقدواوريما،انبيائهم

التيالأولىالقبلةوأنسيمالا،آمجادهمسيعيدهناكحيثالميعادأرضالىبهمسيعود

ليسزمنبعدولحى،أورشليممدبنةحانتصلواتهمفياليهايتوجهونالمسلمون!ان

العريية،الحنيفيةالأخلاقمحارملتتعمجامتالمحعديةالرسالةأنلليهودتحمتف،بطولل

ىأ،العرلىالمجممعمنهالماني!انالمىالاجمماعمهللمش!لا!حلولالمجدأل!وأنها

العريية،الجزلؤلشبهالحنيفيةوالدينية،التاهـلخيةالحراحيةمنانفرزتأو،جامتانها

والفحرلة،،الدينيةالتياراتمنالحثيرلتلاقحمحطةحانتالقيالحجازمنطقةوتحديدا
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العاربة،العرييةللقبائلوالتجارلة،الدببيةالعاصمة!انتمحةوأنصيمالا،والثقافية

روحيا!اتتوان،اليهوديةالتاهـمخيةالحرا!ةمنالرسالةهذءتأتولم6والمستعرية

الدينيمثلالذيالتوحمِديالصماريالدينيالهرمفياستقلاليتهالعاعلياطبقةتشحل

هيحما،الإبراهيميةالحنيفيةالديانةعلىمزسسآخرطرحهيأو،صلبهاليهودي

ايضا.اليهودية

خفية،العداءالإسلامرسالةناصبواحيلتهموقلهَ،اليهودضعفوبم!بب،هناومن

أعداءمعخفيةوالقاَمو،البينيةالخلافاتبثخلالمنوتشتيتها،تطولقهاوحاولوا

والمصلمينالنبيىإلىيوجهونها!انواأسثلةعدةطرحخلالمنالرطمالةوإحراجاالمسلمين

نفوسداخلوالإيمانالعقيدةسيزعزعونولذلك،والمسلمينالنبيسيحرحذلكأنمنهمظنا

يخفونهمابينالفوارقوتبينت،بالتحشضنواياهمبدأتولما،المحمديةالرسالةأتباع

تتتشر،أنالرسالةفيهاستطاعتالذيالوقتو!،هـلظهرونهيعلنونهماوبين،ويبطنونه

معرحةحمؤالمسلمينانتصارنشوةفييثربمناليهودطردالرسولقرر،أتباعهاهـلحثر

وحانوا،يثربأحياءحدأفيمتجمعينيعيشونحانواالذينقيقفاعبنيإجلاءتموقدبدر،

،قينقاعنجنيوآ!ضوصلاحأموالعلىبالاستيلاءالممملعونقاموقد،الذهبسوقيمتلحون

درعاء)هدينةالشامأذرعاتمدينةلىإقينقاعبنوهاجروقد،منهمروحأييزهقوأأندون

سوهـلا(.جنوب

منهمالرسولطلب،خاثبينأحدمعر!ةمنالمسلمونعادأنفبعدالنضير،بنوأما

دارتأنهابحجةالمعر!ةجؤالمسلمينيؤازروالملأنهم،أيامعشرةخلاليثربعنالجلاء

بيوتهم،منالخروجاليهودعلىاليهوديةالشرلعةفيهخرمالذياليوموهو،السبتيوم

شماتتهميخفوالمالنضيربنيليودأنوريصا،آيضافيهالقتالعليهمتحرمحما

ديارهم،منالخروجورفضموا،المسلعينلطلبيذعنوالمالنضيربنيأرإلا،بالمسلمين

قامواحما،المتيعةحصونهمفدمنيوماعضرخمسةلمدةيحصارهمالمسلمونفقام

تحصنهم،منجدوىلاأنالنضيربنوأدركولما،حصونهمخارجنخييماشجاربإحراق

عنيجلواوان،استطاعوامامتاعهممنيحملواأنلمسمحالذيللرسولاستصلموا

لخوطريقهتابعلعضهمخييرءفياليهودإلىالأ!برمنهمالقسمانضمحيث،المنطقة

طرلقهتابعمنومنهم،حورانمنطقةفياذرعاتمدينةقينزلمنفمنهم6الشاميلاد

أريحا.مدينة!ؤونزل
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حتحضيو،يثر!مدينةحولخندقيحفرالمسلموققامأنفبمد،قرلضةبنوأما

يثربمدينةعلىالحومقررتقدحاتتالتيالمربيةالقبائلتحالفطتشحيلبعد،دفاعي

أندونقرلطةبنيحيأومنطقةاًبقواقدالمسلمونو!ان،الفترةلككفيالإسلامعاصمة

إلىالمسلمونأوحلوقد،منيعحصنشَحلعلىمبنيةحانتلأنها،الخندقحولهايلتف

مدينةوحاصروا،القبائلتحالفوصلولما،الفطاعهذاعنبالدفاعالقيامقرلضةبني

تحالفمعصرايتفاوضوقهَريضةبنيأقالمسلمينأسماعإلىنخ،ذلدًألصاهوفي،يثرب

إلىالقبائلوعادت،الصميادةعلىقيليةخلاقاتبححببالخندقحولتفحكالذيالقبائل

يمحاصرت!م،فقاموا،قرلضةبنيمعحصساباتهميصفوا!يالمسلمونتفرغوحيتها،دلِارها

الذينالذحورحلبقتلوقاموا،حتهماقتحامالمسلموقاستطاعيوماوعشرلنخمسةوبعد

تبقىمنأما،يثربأسواققيجماعيةمقبرة!دقنهموتمرجل(5755)الصلاحيحصلون

!ؤاليهوديالوجوداثتهىوبذلك،ممتلحاتهمعلىالمسلموناستولىحما،سبيهمفتممنهم

بفرب.

منأفضلحالهملحنفلم،وحصونحربرجال!انواالذلنخمبرل!هودبالنسبهأما

منجدوىلاأنأدرحواولماخيبر،غزوةقيتباعاحصونهمسقطتفقد،يثربيهودحال

وتم،حربغنيمةخيبرتُعَذأنالرسولاعتبروقد،استحملمواهالإسلاملجيشمقاومتهم

فييبقواأنعلىخيبريهودوافقوقد،المبدأهذاعلىضيهموارا،اليهودممتلحاتتقسيم

نصفياخذواأنعلى،والمسلمين،للرسولصبحتوأ،لمأملا!احانتالتيالمزارع

لم.!أجرإنتاجهم

القرىوواديفدكفيالصفيرةاليهوديةالقرىاستسلمتخيبر،استسلاموبعد

فييعملونبقوأبحيثخيبر،ليهود!انماالقرىتلكلعِهودوحان،حربدوقوتيماء

معاملتهمالرسولأمرذلكوبمد،الزراعيالمحصولنصفمقابل!أجراءالمرارع

(،خصمهفأناذمياأذى)منالضرلفالحديث!ؤجاءوقد،ذمةأهلباعتبارهمبالحسنى

المحمديةالرسالةاستطاعتفقدوبذلك،خيرأ(ذمتيباْهل)أوصيحمالوداعخطبةوج!

منالخطرلهذامااستشعرقدالرسولحانالذياليهوديالخطرمنتتخلصأن

،اليهودحاربالإسلامأنحعا،الإسلاملانتشارالأودالخصتعثرفيإم!انية

أهموهيوالميسر،،الزناوممارسة،الخمروثصرب،الرياتحرلمخلالمنواليهودية

اليهودية.الطفيليةالأعمال
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دراستهاستبقى،الإسلاميةالمقيدةفراشتشحلوالتي،التاهـلخمنالفترةوهذه

الأديانبين،مقارنةونصيةعقيديةدراساتلىإتحتاجوهي.الحاليالوقتفيمعلقة

اليهودية،معالحنيفيةالعقيدةومقارية،والإسلام،والممميحية،اليهودية:الثلاثةالسعاهـلة

بينمتداولةحانتالتيوالإلخ!لية،التوراتيةالنسخأو،النصوصعنواليحث،والمسيحية

علىبرناباانبيلتاريخيةعنوالبحث،القترةتلئا!،واليهودية،المسيحيةالجماعات

لأمتهيحملفإنماجاءاذانبيحلإن،لحمأقول"الحقفيهجاءوالذي،الخصوصوجه

ولحن،اليهأرسلواالذيالشمبالآنبياءحلاميتجاوزلملذلك،اللهرحمةعلامةفقط

الاْرضلأممورحمةخلاصافيحمل،يدهخاتمبمثابةهومااللهيعطيهجاءمتىالنهرمموله

يخزيمابحيثالاْصنامعبادةويبيد،الظالمينعلىلقوةوصميأتيءتمليمهيقبلونالذين

قبائل!لأباركبنمملكقإنيانطر،5:قائلاإبراهيمالفهوعدهحذالأنهالشيطان

معلم،يا:يعغوبأجاب6.نصلكسيفملهحذاالأصنامإبراهيمياحطمتوحما،الآرض

ببقولونوالإسماعيليون،بإسحاقيقولوقاليهودفإن،العهدهذااللْهصنحب!نلناقل

يا:التلاميذأجابحينئذبإسحاقلابإسماعيلصننحالعهدان:..يسوعأجابيإسماعيل؟

هذا:متأوهايسوعأجاب4بإسحاقصنعالعهـدان:موسىح!!تابحُتبه!ذامعلم

اللههيخافونلاالذيناليهودأحباربل،يشوعولاي!تبهدمموسىولحنالمحتوبهو

43.ةبرنابا

حتيبارأيتالقديسوعمخاطبايهودي!اتبلسانعلىبرناباانجيل!ؤأيضاوجاء

لرسولأبوإسحاقامسياأبهواسماعيلإن:فيهم!توبهـلشوعموسىبيدم!تولاقديما

إسماعيلياإنقاثلاةنهانيال!هنةرئيسلآن!لهالحتابهذاقراءةمنأتمحنلممصميا..

.901.برناباحتبه"

نأابراهيمبهالموعودعصياسلالتهمنيأتيأنيجبالذي)سماعيلهوإبراهيمابنأإق

الفاجرهذالنرجم:وصرخحنقال!هنةرئيسهذاسمعفلما،الأرضقبائل!لتتباركبه

،.اسماعيليلأنه

هووليسرسولهوالحقيقيالمسيحأنيصرح4المسيحلسانوعلى،برناباوانجيل

المصيح،بمجيءمبشرهوالإلخيليالمسيحانبل،المعروفةالأناجيلادعتهالذيالمسيح

رفضتهالذيبرنابا!)لجيل،محمدالرصمولهو،برناباإنجيلحمسب،المسيحفإنوه!ذا

ولحن،فيهادؤنالتيالمرحلةعلىللوقوفأغيرديني(تارلخيبحثالىيحتاجالحنيسة

قبلماالعرييةالجزلرةفيشاثماحاقالدينيوتصوره،الإنجيلهذانوا-أنالقوليم!ن
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الجزلرشبهفيمتداولاحانتوراتيانصاهنادًأقأيضاالقوليمصن!ما،الإسلام

طائفةنتاجبرناب)نجيلحانوريما،الماسوريالنصعنمتعد!ةمواقحفييخطفالعريية

الجزلرةءالمصيحيةتغلغلتحاربآنأرادتلعوديةأو،مسيحية-()صامريةليوديةدينية

وأيشير،القرآنيوالنص،))سرائيلي(سامرىِهويسو3أنالىيذهببرناباوإنجيل،العريية

)عريي(توراتينصوجودعلىيوحد

فمنئقأإنفكُمالفهزصُولُإئيإنزانهلببي!ا!3انجنعِيصَقَاكأ!إذ

فَلَناأختدُاشئةكَندِيمِنفا-سييرَسُوليؤشُثزأالنوزاةينيَذفيبَينئتا

.6:الصفنص(صخزقذاقالُوا!انبَفئاتجَاسُم

ث!مترُوأؤلاَيهكافِبرأؤكسكُوئوأوَلاَمَعكُنمئتامُضذمأأنزَنثبمَاوَآمِئوأأ

+1f:البئرة(تائثونوؤسافيقبهلألفنأبلاكافِي

جمامحاتبينماعقيديدينيلصراعساحةحانتالحجازمنطقةأنويبدو

ومسيحية-،صسيحية-يهودية،يهودية-يهوديةمتمددةْومسيحية،يهوديةوتصورات

الجماعاتتصورعنجوانبهبعضجؤيتلفدينيتصورجماعةلحلو!ان،مسيحية

الأخرى

ائذكنَئنَقبرءسنَئبذتعَهُنمثمَائصَئقالفهعِنبئنزصُوذجَاءهُنم)،لئا

.01البترةأكَنتمُون(لاكلآسهُنمكلُفورِينموَزاءالذِجمَالبانجَابَأوفوأ

نئهُنمترِيثأ!اِنآبئاسُنمكَريخُونَكَمَايفيرفُونهُانكتالةآلقَاهُمُ)ائذِين

ال!ترةتففئون(وَفنمانخقلَيكئفون

يدعلىلاقوهماوبسبب4اليهودأنيعتقدونالمسلمونحانفقد،الرسولوفاةبمدأما

بنعمرالخليفةاغتيالوراءحاثواوانهم،الإسلامضدالمرامراتيحيحوقفإنهم،الرسول

التارلخفيالوحيدةالطردحادثةوهي،العرعةالجزلرةشبهمنبطردهمقامأنبعدالخطاب

مرامرةوداءأيضاحانوا!ما،فيهاالحبيرةالضلعالأحبارل!مبحانوالتي،الإسلامي

إسلامهعلنأالذي،اليهوديسبأب!الفهلمبد!اقوالتي،عفانبنعئمانالخليفةاغتيال

بينماال!بيرالإسلاميالانقسامأسبابالمسلمونيميداليه!ما،فيهاالصبيرةالضلع

والشيعة.السنة

في،الإسلاميةالإمبراطوريهَحدودتوسعوبمد،للخلافةاللاحقةالمراحل!ؤأما

سيادةتحتاليهوديةالجماعاتالحثيرمنودخول،المباسيةثمومن،الأمولةالدولة
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الثقافةظوانخرطوا،بسلامالإسلاميةالدولةظلفياليهودعاضفقد،الإسلام

الدينيةشزونهميرعىدينيرئيصىلهم!انوقد،المباسيالعهدفيسيمالاوالإسلامية

منالسياسيةالسلطةوبينوبيتهم،جهةمناليهوديةالبينيةالعلاقاتهـشطم،وال!ماثية

رأحماهـلعممى،الخليفةقبلمنعليهويوافقاليهوده!يلمناختيارهيتموحان،ثاتيةجهة

علىاليهودأنإلا،البابليالسبيمنذمتبعةحانتالتيللتقاليداستمراروهو،الجالوت

حيانحما،والأمن،الحصايةمقابلالجرلةدفععليهمحانالذمةأهلمناعتبارهم

أعناقهمفييضعواوأن،ملابسهمعلىعلاماتيضعواآنأو،يميزهممايلبسواآنعليهم

الدولة!ؤيمارسونها!انواالتيأععالهمهمأ!التوقد،سواهمعنتميزهمأجرامما

العملامتهن-والشاممصرفيسيمالا-منهموالضليلوالصياغةالصيرفةهيالإمملامية

سيمالاوالإسلاميةالدولةأرجاء!لفيمنتشرلناليهودوحان،والأحذيةبالملابس

الرئيسية.المدن

المتتابمةالصليبيةالحملاتقدومشهدتوالتي،الميلادبعدالثانيةالألفيةبدايةفيأصا

بأعمالقاموااليهودأق4المصحلمينالمؤرخينحسب،وردمنف،السوهـلةالشواطئصكلى

منغفلةحينعلىالمقدسبيتآبواببفتح4قاموا!ما،الصليبيينلمصلحةالجاسوسية

هذءأنهـلبدو،المقدسبيتأهلمنألفأسبعينلقتلقامواالذينالصليييينأمامالمعصلعين

ذلك،عاليةمصداقيةذاتتارلخيةمرجعيةلهاوليس،لليهوديةالعدائيالتصورنتاحالرواية

مدينة!ؤأليهوديةالحنسبحرققامواالصليبيينانتقولالتا!لحيةالمصادربعضلأن

ضمناليهودبققلأيضاالصليبيوققام!ما،المدينةعلىاستيلاثهمبعدام990سنةآورشليم

بقتلقامواحينالأخشيديالعهدفياليهودفعلهقدحا!ماعلىحانتقام،معابدهم

القدهـ.!!نائسالمسيحيين

بالعودةلليهودالأيوليالدينصلاحسمحفقد،الفترةلككفيبالمسله!اليهودعلاقةأما

ال!هودعنفلسطينفييحنلموحينها،ام18لاسنةالقدسامشادأنبعدالمقدسهبيتإلى

اضطهادبمدالميلاديعشرالخامسالمَرن!ؤايأعدادهذهازدادتوقد،ليوديا005سوى

ول!ن،المقدسةالبلادالىاليهودمنالقليلهاجرحيثإسبانيا!ؤلليهودالتفتيشمحا-

عددووصل،البلمانومثطقةوهبرصومصووايطالماوهولندافرنسالخوهاجرواالأ!ئرلة

عددووصل،فلسطينصمحانعددألف003أصلمنا0002فلسطينفيام845سنةأليهود

موجاتبدأتوبعدها،السحانعددمليوننصفأصلمنألفأ35الىاملمه.سنةاليهود

فلسطيز،.شوافىالىتصلالهجرة
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المسيحية،ايأوربيةالدولقبلمناضطهادعملياتمنيعانوناليهودحانبينعا

حؤ،عامبضمحلالحرلمةبالحياةينعمون،الوسطىالقرونفيتفسهالوقتفي،حانوا

والعروق،عقائدهـماختلافعلىوالأقلياتوالشعوبالأممجميععاملتال!يالإسلاميةالدولة

العقمِدةوحرية،التعدديةأساسعلىأخلاقيةوقوانينأنظمةضمنآلوانهماختلافعلى

الشعائوممارسةحقمع،الإسلاميةالشرلعةفيممواسيةالناسو!ان،الأجناسبينوالمساواة

وتوليوالسبالعملحريةمع،والدينيالنقاجؤالاممتقلاليعضلليهودوحان،الدينية

)حارا!بهمخاصةأحياءفييعيفمونو!انوا،دينيةصبفةذومنها!انما(لاالوظائف

الذيالإسلاميالعالمفيالوحيدالغيتوباممننتاء،مم!ورةالأحياءهذهت!نولم،اليهود(

الرأقةتآخذممالمصملموقحانوقد،الأورييالغيثوتْثيرتحتالمقرييةالمملحةفيأناث!ئ

الأمةوعلى،وضعفاءأقليةأيضااعتبارهموعلى،الذمةاهلىمناعتبارهمعلىتحديداباليهود

أيفيلهمت!نلم!بيرةنجاحاتاليهودحققوقد،عليهمالحفاظتحاولأرالإ!ملامية

ال!ضمرين.القرنقبلأخرىحضارة

عانىالتيالأوربيةالإقطاعيةالمرحلة!لليهودملجأالإ!عملاميةالدولة!انتوثد

بهاواحتموا،التجؤواالتيىالأما!نوأ!ثر،واسعةاضطهادعملياتمناليهودصها

لليهود(الذهبي)العصرأوالمفقودالفردوستُعَذوالتي،الأندلسفيالأمويةالدولةهي

!ما،الأندلسفتحفيالمسلمينجانبالىوقفواثداليهودوحان،اليهودبَالتاهـلخفي

!انالذيالأمر،المسلمونيحتلهاالتيالأندلسيةالمدنبحراسةيقومونحانواأنهم

بددةاليهودتوطنوقد،الأندلسيةللمدقاحتلالهملمتابمةالفرصةالأمويللجيشيعطي

ولم،وسلامبأمنيعيشونوحانوا،وطليطلةوغرناطةقرطبة:أهمهاأندلسيةمدن

تفربو!د،طليطلةفي838وسنة،امم8سنةبتمردقيامهمسوىذلكصفويعحر

الحضارةفيواندمجوا،الخرطوابل،فحسبالأسماءحيثمنلا،الأندلسفياليهود

نأاليهودبعضهـلُثَ،الدينيةهويتهميفقدونبدؤواأنهمحتى،الإسلاميةالعريية

بمضوصلوقد،يهوديتهمعنتخليهمسببهالاحقا)سبانيافيبهمحلتالتيالنحبة

حبيرفيدو!لهمحان!ما،الأندلسيةالعرييةالدولةصلبفيعالمِةوظائفإلىاليهود

النواةحانتالتيالمنطقةوهي،أيبيرلاجزيرةشمهفيالعربمعبتعاوثهمالعلومتطور

موسىهوالفترةتلكقياليهودالعلماءوأهم،الأوربيةالنهضةلعصرالمولدةأوالمحرحة

نأاستطاع،والدنياالدينبينتريطالتيللعلاقةتفهمهوبصبب،الذي،ميمونبن

-عصره!العلماءأهمأحديحون
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سقوطعندالإسيانهةالمسيحيةالسلطةقبلمنعدوانيةآعمالإلىاليهودتمرضوقد

الححمفيعضولأعمصرأباعتبارهمالطردإلىوتمرصوا،للميلادا294سنةييدهمالألدلس

الأمرالمص!يح(،السيد)وحداتالتفتيشمحا-اضطهادمنعانواأنبعد،الإسلاميالعرلي

الذينوهم،الياطنيةليوديتهعلىبقائهمع،الظاهريتمسحهإلىالههودالحثيرمنقادالذي

أهلمنباتحبارهمبإيواثهمالإسملاميةالعثمانهةميراطوريةالاٍوافقتوقد،المارانوليوددعوا

جماعاتضمتوالتي،العئمانيةالإمبراطورلهَفيواسعبشحلاليهودعددمنزادمما،الذمة

المصتمربون--السافارد-الأشحناز-البيزنطيةالدولةليودوهم)الروماليوتمتعددةليودية

،السامرلون(-الخزردولةبقايا،البعصرأيحسب،وهم،وقالقرااليهود-الأ!رادليود

انتشاروبعد،المولة!ؤالمهمةالمناصبواعتلاءالعملحرية!واسعةحقوقلممحانتوقد

وأفشلوا،لهاليهودالحاحاماتوتصدي،ام665سنةاليهوديةالمسيحيةتسفيفمبتايدعوة

الصثيرمنوتبعه،إسلامهتسفيشبتايأعلنالنهايةوفي،العثماتيةالح!لطةبمساندةدعوته

الذينالمارانرلمودعحسعلىطواعيةاسلمواوالذين،الدونمةبمهودعُرِفواوالذين،أتباعه

يومطقوسعدااليهوديةالطضوسيمارسوقحانواالدونمةلحودول!ن،قسراتعسحوا

كَبل00015أ-....بيرماالدونمةليودعددبلغوقد،إليهمالنظريلفتوالا!يالسبت

اليهوديةعنبعيدلبنعدميين!انواأنهموثائقهم!شفتوقد،الأولىالعالمهةالحرب

دولةتش!يلبعدفلسطينإلىبالهجرةلإقناعهمالمحاولاتحلرفضواوقد،والإسلام

التيالسياسيةوبمناصبهم،الماديةبإم!اناتهم6ساهموابأنهمالمسلمونهـشهمهم،إسرائيل

اثارةخلالمنسيصالا،العثمانيةالإسلاميةللإمبراطوريةالداخليةالبنيةبتخرلب،وها-

مئئيإبادةالىآدتوالني،الأرمنمعحصلحما،فيهاوالأقلياتالإمبراطوريةبينالنعرات

حانواانهماليهوديتهمونالهسلمنِنأقحما،ام698وسنهَ،ام498سنةبينماانسانألف

مصطضالدونما!ودأحديدعلىعلمنتهاخلالمنالإسلاميةالإمبراطورلةانهاءوراء

.أتاتورك

المسلمينونظرة،الإصملاميالمرييؤلمالمءاليهوديةالجماعاتلتاريخبالنصبةهذا

بمالجعلهاأنفيمحنتحديداالأعرابأو،العربإلىاليهودلرؤيةبالثسبةأما،اليهودإلى

حيث،هيرودوساليهوديالملكعننقلاحتبهقدفلافيوسيوسفاليهوديالمورخ!ان

عنوبرهنوا،وحفرامحراالبشرأحثدهمالآعراب)انأبيون()ضد!تابهفييقول

الشعبوهذا،عنيفونوهم،لآصدقائهممخلصينغيروأنهم،الجميلوفحرانوحسدبخل

منتبقىأنيجبوالأذىالشتائمأنهـشقد،لهمفيدهوفيماالاالشرفيجدولا،أرعن
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يوجدلاباختصار،،والخيانةللخداعيلضوأنه،لفاعلهامفيدةتحوقعندماعقابدون

نأ!ما،(تنقضلاالتيالعهودنقضتوالتيوالم!ا!ؤا!افوةالأمةلهذهتقديوهنا

لىلىا،إبراهيمينإسماعيلإلىيعودونالعربأنيُعَذوق،التوراةفيجاءماوحسب،اليهود

الربأنجاءفقدالتلمودفيأما،بالعرباليهودتريطقويةقرابةأ!)ي،إسحاقبنعيسو

سبواالذينللحلدانيشِوخلقه،إسرأئيلىبنينفي:هيبفحلهاقامأشياءأريمةعلىنادم

وللضر،وللعرب،اليهود

وأ،ماديغيتودونالإسلاميالشرقفيالع!فارداليهوديصِضحانويينما6وهحذا

اليهودأنحما،أيضامبحرزمن!ؤالفرييةأورباصؤالصفارديالغلقوتف!ك!ما،عملي

العقليةذوواليدياثميينالشرقيةأوربايهودتجمع،مجتمعاتهمءسرلمااندماجافيهاحغغوا

منمجموعةأيضاداخلهاتضم،عالميحغيتواص!رائيلثولةوآنفمروا،الآش!ناريةالغيتورلة

بش!ل،العنصدلةالأفم!نا!لةالصجونيةإسرائيلودولة،والاجتماعية،السيام!يةالغيتوات

شصأنهمنالذيالآمر،واحدمجتمححؤاليهوديةالجعاعاتتدمجأنمصلحتهامنليس،عام

دولة!الاندماجأنحما،بهايتمتعونالتيالسياسيةالمزاياالآشحنازفقدانإلىيرديأن

السياسيالتحم!يل!والمسيحية4المصلمةالعرييةال!تلةيدخلأقشآنهمنإسرائيل

اليهوديةثأسرائيلدولةعلىوجوديةمخاطريحملالذيالأمر،الإسراثيليالاجتماعي

القريب.المستقيل

33%.فيش!لونالصماردأما،العالميهودمن77%العالمالأش!نازجؤاليهوديش!ل

السفارداليهودأما،ام(849)سنة48%نسبةإسراثيلفيالاْشحنازاليهودويشحل

إسرائيل.يهودمن53%نسبةفيشحلون

الاجتعاعية،،حافةالمستوداتعلىالفوقيةالطبقةالآش!ينازاليهودويفمى

نتطيمهيأصلاالصهيونيةالأنالأش!نازبدعمالصهيونيةقامتفقد،والسياصية

مفهمسيماولا،السفارداليهودالىيحذرتتظرالصهيونية!افتوقد،أثمحنازي(

الصموداليهودمنالحرجوحتىهوالويبةالعضببعينننظرأنها!صا،بالموييةالمتحدئون

الطابعذأتمنها،المجموعات!بيرمنعددالىإصرائمِلح!اليهودوينقصم،)القالاشا(

فيجاءوقد،الاقتصاديومنها،الاجتماعيومنها،المذهبيومنها،الأثنيومتها،المرقي

سبمي!مهاجريوجمعصببالإم!انألهأنمسنانوهمألا)علينام8491سشةدافارصحيفة

الحرحةمستوطنات!حثبعننعرفونحن،واحدجيلخلالواحدشعبفيولفةأمة

مستوطنةفيواحدةعوصهَمجموعةتتحتلأناْجلمنالصراعيتمصيفالحيبوتم!ية
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الآعادوتقاليدوالعمرورالحز!وعاداتوالذوقالعقليةفيفروقاالآننلمسولخن،واحدة

لتحديدأج!العدةمدتهاتاهـلخعةمسيرةالىالأمرهـلححتاج-ذلكإلىوما-المشاعرو!ؤ

تالأجتماععلمأستاذسمحونصمامي.دهـلقول،)سرائيل(فيالجديدالقوميالشحل

الممهودوبين،جهةمنالعربيينالصهيونيالحياقداخلالقائمالتمايزإنةحيفاجاممة

ثلاثمنهرمعةبنيةشحلقد،أخرىجهةمنالقرييينواليهود،جهةمنالشرقيين

:طبقات

أالأفمحنازيون(الإسراشِليالهرمقمةفيالغرييوناليهود

الصمفارديون(1الإسرائيليألعرموممطفيالشرقيونالمهود

الإسرائيليال!رمقاعدةفيالعرب

ولن،لمأيضافإنه،داخله!اليهوديةالجماعاتصهر!رالغيتوهذافشلو!ما

هي:الدولة-الغيتوهذالأن،الحضاريمحيطه!الاندماجيستطيع

الحضارية.المنطقةوليدةوليم!ت،وازدراعية،غرلبةأولا

علىقامتدولة،للمنطقةالحضاريالمجتمعذهنيةجؤستبقى،إسرائيلدولةلآنوثانيا

.الزمانعليهاتقادممهماالأصليينالبلادصحابوتهجيرأ،القتلوعلى،العدوان

محيطهافي)صمرائيلدولةتتدمجأنمصلحتهامنليسالعالميةالإمبولاليةلأنوثالتا

نأإلا،الإمبرلاليالوظيفيدورهااسرائيلدولةيفقدأنفمأنهمنذلكلأن،الحضاري

وهذا،حصاريالا،سياسياالدولةهذهلدمج،يسعياالجديدالمالموالنظام،الإمبرلالية

إلى(المتحدةالأممميئةقرارات)ح!سبالشرعيةالحقوقصامليإعطاءإلايتحققلن

الاجتماعيجانبه!سيمالاالاندماجهذاترفضوالصهيونية،الفلسطينيالعرليالشمب

فيالنهايةءاليهوديةالدولةهذءذوبانإديرديأنشاْنهمنالذيالآمر،الحصاري

اليهود،بينماتعزلوجدران،مسافةإبقاءفيجبولذا،الشرقيوالمحيط،المجتمعخضم

بإنشائه،إسراثيلدولةالآقتقومالذيالعارلالجداروما،بهاالمحيطالعوليوالضعب

اليهوديةمحونا!اعلىتحافظأنالصهيونيةخلالهمنتحاولصه!ونيرمزسوى

علىتحرصفهيولذا،سياسيغيتويجداربناءتحاولالصهيونيةإنبل،الآشحنارية

جداررفعشآنهمنالذيالمرليالمحيطعد!انيةوجودمنوسشمؤ،ثابتةحالةبقاء

دولةخصوصيةاستمرارفييساهمالذيالأمر،معاالطرفينقبلمنالصهيونيالغيتو

الذي،الحيسنجريالتصورمعجزئيايتعارضوهذا،الآش!نا!يةالصهونيةإسراثيل

الايتحقئلاالمنضودالسلاموأن6السلاميصنعمنهوالمنطقةجؤالاستقرارأقعلىيقوم
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صشترحةخيمةتحتالايقحققانلاوالاستقرارالشرعيةوأن،الدوليةالشرعيةبتطبيق

ينهيلاالحلهذاآنو!يشجريعتضد،العص!حرلةالقوةمعالدبلوماسيةفيهاتتلازم

التتافص،مفهومتحتاسقيعابهيمحندرجةإلىيخفضهبل.الإسرائيليالعرييالصراع

بينالتزاوجاسقعراريةمنبدلاالتتافسيةالمستقرةضبهالحالةهذهتعشمروحتى

الآمرلحية،(لمتحدةالولاياتز(لتوما،المحليةالصفيؤوالحرو!الدللوماسية

اليمينيةاللي!وديةالصهيونيةأما،اليسنجرلةبالمضولةوتؤمنتعتقدالعالميةوالصهيونية

للصهيونيةمقتلايش!ل،المنطقةفيالسلامإلىيقودقدالذيالاستقرار،أنتُعدْفإنها

واستقرارابل،اممقعرارا،المفطقةفيالسياسيالعصحرفيألاستقرارعدميضحلالتي

إسرائيل.ؤوكءالححمسدةعلىلوجودها

هلتنتمساعلأنلنايمحن،العالمفياليهوديةالجماعاتتاريخعنالنبذةهذهوبعد

المحانيالاقتواقمنالرغمعلى،مشترحاتزامنياتارلخاأليهوديةالجماعاتشحلت

لم؟ا)

اليهـوديةالفمخصية!نعطعنناتجاليهوديةالجماعاتتارلخفيالتشابههذاوهل

شخصها!عا،المحانفيأقلياتتش!ل!انتالحماعاتهذه!وقنقاجهوأم،الآئتية

اليهودية،الجماعاتتعبيراستخداميجبأنهيرىالذيوهو،المسيويالوهابعبدالد!ر

بتا!مخالصرتبطالخاصتاهـلخ!ابهوديةجماعةلحلآناعتبارعلى،اليهودتاهـلخبدلى

دعاءحالىماوهو،يجمعهممشتركتارلخلديهـموليس،فيهايعيشونالتيالد!لةآوالمجتمع

لحلأناعتقادهملىإاضافة،إليهيذهبونالبوند(حزب-دبنوف)سيمونالدياسبورا

فحلولذلك،اليهوديةالجماعاتباقيعنالمختلفوتراثها،الدينينمطهاليوديةجماعة

استخدمتآنيمنالرغموعلى،هناولحن،بهاالخاصالحلتجدأنبهأمنوطةجماعة

منالحشِوفيه،أعتقدماحسبالذي،اليهود(بدلاليهودية)الجماعاتالتعييرهذا

تشابهوجودنحتشفيجعلذاالجماعاتهذءتاريخألىالنظرأنإلىاوالدقة،الموضوعية

يعيشوناليهودحانالذي،والدولة،المجتعحوعن،الم!انسكنالنطرحبيربغضتزامني

تا!يخايمتل!وقأنهمعلىاليهوديةالجماعاتإلىينظرونالأورليينجعلالذيوهو،فيه

عنمعيزونوهم،الاْورييالتما!لخعنمابشحلومعؤولا،ومنفصلا،بينهمفيمامشترحا

مناليهوديرى!انالآوربياللاهوتأن!ما،الأورييالعالمتِتعيضالتيالأقلياتباقي

متطرفتين؟نظرتينخلال
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يتحركأنلهيمحنلاوالذي،البشريالتاهـلخمرصزيش!لوناليهودأقإلىتذهبالآولى

الخيريفسرونالذينوهم،الأمم!يزاقيشحلوناليهودوانءبوجودهمإلاصيرورتهضمن

الخصوصروجهعلىالأورييالعالمو!ؤ،ححلالعالمجؤوالشر

التارلخ.هامضعلىيميشونوهم،له!يمةلاشيءاليهودأقإلىتدهبالثانيةوالنظؤ

تاهـلخلهخاصأتش!يلألليهودأنتسوقأنشلدعالْمةمقولاتمنأ!ثرليستاوهما

عجائبيةقوىيعتلحوناليهودأنيمتقدونوسواهم،الأورليينمنالحثيرأدتحما،خاص

خلالهامناليهوديسمىوالتي،التاهـ!خيةالموامراتحلوراءوهي،العتمةفيتعملآخطبوطية

هذاومثل،الآرضعلىاللهوحلاءاليهودأقاعتبارعلى،البشريةتاريخعلىللسيطرة

هيبةيضفيوهوهالتارلخيالخطابجدليةوعلىلل،اْعدائهمعلىتأثير!بيرلهالتصور

علىتوثرأنهاصاهإسرائيلدولةتشحيلعلىوبالطبع،اليهوديةالجماعاتعلىوهالة

الوهابعبدالدحتورإليهيذصبماحسب،الإسرأئيليالعرييالصراعطالنفسيالبعد

المسيري.

المجتعحموضوعيةمع،الأئنيالدينيالذاتين!همتقاطعوبسبب،اليهود!ان

أفرزتهماإلىأيضاإضافة،أقلياتحانواحونهمتآثيراتإلىإضافة،المسيحيالأوربي

وجمعيات،وتتظيمات،مذاهبعدةافرزواأو،شلواقد،المغلقةالفيتويةحياتهملهم

الذينلدىوش!لت،رشختالتيوهي،سياسيةومنها،دينيةطبيمةذاتمنها،سرلة

والمذاهب،القبالامذهبالئتظيماتهذهومن،تصورهمعلىحجةالمؤامرةنظريةيتبنون

حان!ما،الميلاديعشرالثالثالقرنفيواسعبشحلانتشرتالتياليهوديهَالتصوفية

التيهيألشهيرةروتشلدعائلةأنيقالوالتي،الماسونيةتش!يل!ؤالطولىأليدلهم

عالميةححومةتشحيلالماسونيةمنوالهدف،عليهاوالإشراف،تموللهاوراءكانت

تمحماعضو،ألفيقرأبةالتنظيمهذاضموقد،العالميسالمفحرلنمنطبقةبقيادة

الماسونية،المحافلتتظيعياويديريعلوسري!جهازالأ!برالشرقىمحفلتشحيل

والماسونية،للماسونيةالنظولةالمنطلقاتتشحلصهيونحصماءبرتوحولاتأنهـشقد

يهوذا()جاممةالخفلةالدولةمنجزءهيوالتي(لليهوديةالخفية)اليدأجهزةإحدىهي

،نيولورك!تشقرانقبللندنةاصبحتثم،الأولىعاصمتهابارش!حانتوألتي

للماسونيةالخفيةاليدتدخللولالتتفجرحانتماالفرنح!يةالثورةانال!ثيرونهـلعتقد

حاربتالتيايضاوهي،اليلشفيةوالثورة،الإن!ليزيةللثورةبالنسيةالأمروحذلك،فيها

عملتوقد،فيهايعيشولىالتيللبلداقالمدنيالمجتمعفيالالخراطحاولواالذيناليهود
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سياسيتتظيماهمأما،اليهوديةالجالياتفيهاتعيضالتيالدولعلمنةأ!عولمةعلى

حؤاليهوديةالمسألةلمعالجةنشأتالتيوهي،اليهوديةالصهيونيةفهواليهوديةشحلته

التيالمسيحيةللصهونيةآخروجهاش!لتالتيوهي،الخصوصوجهعلىالفرليةأوربا

ولا،اليهوديةالجماعاتلوجودالأوربيلمالمارفضعنتعبرأفحارصجموعةبرزت

اليدبضمية.متهاصميما
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الأولالفصل

اليهوديةغ!الصهيونية

الصهونيةأو،المسيحيةالصهونيةأوالأغيار،ص!ونيةأو،غيراليهوديةالصهيونية

يحملهاسياسية(أوديثعةإماوهي)متعددةوقيممعممَداتمجموعةهيبالتعرلفاللاممامية

هذهنشاْ!ومدالبرومسمان!،منهموبالأخص،مسمحمون(هم)غالباغحرليودآشخاص

يرز!ومد،البلاطليودظهورألضاشهدوالذى،الأوري!ةالنهضةعصرتالصهموتمة

ظاهرةفيهااشتدتالتي،أوربافيالمطلقةالدولةظ!رمعخطابهاصوتوارتفحهالصهونية

اليهودية.النتولرحرحةمعترافقتوالتي،اليهودمعاداة

إعادةيتمأنيتوجبأنهترى(الي!وديةالصهيونيةهي)حمااليهوديةغيروالصهيونية

سياسيةتاريخيةعلاقاتترلطهمنبوذاعضولاشعبايشحلونأنهماعتبار)علىأليهود

قوميأحياناْيقيعواوانإصرالْيل(رض)1فلسطينفيالمقدسوطنهمالىشتاتهممنمشتر!ة(

:جماعاتثلاثأومنظوماتثلاثإلىينتسبوناليهودغيروالصهاينة،فيهادينيأ

السعيدةالألفيةبالعقيدةالايمانمنتتطلقوهي،بروتستانتيةمسيحيةدينيةاثولى-

جمعاء(،البشرلةعلىسميدةسنةألف)حلولالأبو!رلفياحتبفيأتتالتيالا!شرجاعية

هي:مبادئثلائةعلىلرت!زالسعيدالألفيةوعقيدة

المختار.الفهشعبهماليهودإق:او3

الأرضوبين،)اليهود(المختارالفهفمعببينيربطمقدساابدياإلعاميثاقاهناك)ن:تانيا

(.فلسطينرض)1المقدسة

عامألفححمهوصميستمرالمنتظر،المسيحمجيءبعدصشحققالسعيدةالألفيةانةثالتا

منإلايتحمَقلنوهذا،العالمححاماليهودفيههـلحون،والسلامالعدلفيهيحل

تمصيرهم.ثمومن،فلسطين!ؤالمقدسةأرضهمالىاليهودعودةخيكل

المختار،الفهشعميخلاصإلىالوصولعلىير!زاللهآنالىالصايونيةهذهوتدنمب

لم،والمظا،والعنف،التجاوزاتبمضهناكوسيحون،قدماتمضيالعجلةوان،المقدمصةوأرضه
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العصوإلىوالوصول،المسيحانيةالمعلحةو)قامة،التامالخلاصالىللوصولمنهابدلاالتي

التيالوقائعلخلقاللاهوتيبدورهالغرليى()المسيحيالإنسانيقومأنمنبدولا،السعيدالألفي

فحسبوالمع!يحيين،لليهودلا،الائ!املالبشريالخلاصسيناهـلوتمثيلأو،ععليةتصهـل

فإن،الأصوليةواليهودية،الأصوليةوالمسيحية،المسيحيةالصهيونيةرأيوحسب

أشعباليهودلإعادةألجهودمناستطاعمايقدمأنالعالمعلىيفرضالخلاصإلىالوصول

رضاأفلسطينعلىالاعتداءاتيجعلأو،يسوغوهذاالميعاد(،رض)1فلسطينالىالمختار(الله

حسبهاليهودوبالموجزيُمَذ،الإلعةالإرادةتحقيقمحنتصجملأنها،وضروهـلة،مسوغةوشعبا

التارلخي.المستقبلمفتاحهم،البروت!شانتيالمسيحيالصهونيالتصور

والسياسيون،المسيحيونفهمالثافيةاليهوديةغيرالصهونيةالجعاعةأوالمنطومةأما-

تذهبوهي،الحاثولييالمذهبإلىغالبيتهـافيتعودالمنطومةوهذء،الأروبيوناللاساميون

وآلإبادتهممثهمالتخلصهنبدلاولذلك،وارتحلواحلواأبنمابعينهالشريمثلوناليهودألىإلى

البداية!ؤاتخذتلاساميةصهونيةجوانبهابعصفيالنازيةوتُعَذ،أوربامنإلعادهماوبطرثمم

يلقورإلى)نسبةللبلقورلةبالنسبةالأمرهو!ماوالتهجير،الإيعادسياسيةالمهودعنللتخلص

منهم.للتخلصمثلىطريقةإبادتهمسياسةالناريةتبنتالنهايةو!الشهير(،الوعدصاحب

فلسطينهلخوللهجرةاليهودبدفعساهمتالتيهياللاساميةالصهيونيةوهذه

عالمي،غيتوتقديرأقلعلىآوآخر،اوبمعنىمعتقلاتلليهودبالنسبة،الميعادأرضلت!ون

نقسه،بالوقت،لعايمحنوالتي،الأوربمِةالفرليةوالحضارة،المجتمععناليهودفيهينعزل

صزدوجهولوحستأو،نوويهولوحستالغيتوهذاجعل4ضروربهناكحانلووفيما

معا-والإسلام،المهودلةعلى،المسمحيةالصلمي!ةتتم!صر!ي،المسلمنوالعرب،لل!هود

-Liالاستعماهـلةالصياسيةالصهمونيةفهيالثالثةغيراليهوديةالصهونيةالمنظومة

توطينهمخلالمناليهودامشغلاليم!ناْنهالىتذهبوالتي،الغرييةالإمبرياليةالرأصمالية

الجغرافي.ومحيطها،العرييةالمنطقةعلىلل!منةفلسطينجؤ

!تشتركفقد،نظرلايحونلأنيميلاليهوديةغيرالصهِونياتبينالتصنيفوهذا

صسيحيينالصهاينةبعضيحوقفقد،واحدآنفيمنظومةمناحثرغيراليهوديةالصهونية

وقد،وغيرذلكً،اممتعمارلينولاساميين،لاساميينمسيحيينالصهاينةويعض،استعماريين

والصهيونمِة،الزمانمنقرنينلقرالةاليهوديةالصهونية!بلاليهوديةغيرالص!ونيةنشأت

اولىهيالمسيحيةالصهيونيةوئعَذ،اليهوثيةللصهونيةوأسستسبقتغيراليهودية

اللاصامية،الصهونيةتشحلتأساسياتهاوعلى،ومنها،الأقوىوهي،تشخلاالصيونيات

اليهودية.الصهونيةوأخيرا،الاستعما!لةوالصهيونية
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أليهوديةغيرالصهيونية

بين

والكاثوليكيةاليروتستانتية

نظرتين:تقاطعخلكلمناليهودلىإننظرال!اثولي!يةالحنيصمة!انت

صلبهءوراء!انوامنهمثمومن،للمصيحنتحروامنهماليهودأنإلىتذهبهوصfا

ثع!ومن،ظهورهعلىوالشاهد،المسيحلمجيءالمتتيئالشعبهماليهودأنإلىتذهبوالثاثية

اليهودبقاءعلىيحرصونالاثوليكالمسيحيون!انولذلك،المسيحيةال!نمممةعلى

يذهبالتصورهذاأنحما،الممميحيةالحنيسةانتصارعلىالاثماهد()الشعبباعتبارهم

هذاو!ان،المسيحقتلةباعتبارهمواذلالهم،اليهودمعاقبةالمسيحيينعلىيتوجبافالى

منوالبمض،ذحيا(حتابايحملون)أغبياءأنهمعلىاليهودإلىينظرأيضاالتصور

ت!ون)أن:الحاثوليحيةال!نيسةمقولةخلالمناليهودإلىينظرونحانواالحاثوليك

فالأمر،المقاببصاحبهاينزلأنالمسيحيعلىتوجبلاولحنها،جريمةفهذهيهوديا

العضوي)الشمبأنهماعتيارعلىاليهودتوظيفتمالنظرةهذهوبموجب(،للخالقمتروك

المنبوذ(.

يرمنونولا،ليوديةأمةبوجوديعتقدونلاالحاثوليحيالمذهبأتباعأنحما

القرنحؤإلهيحعقاببابلإلىسبيهمتماليهودآئامبسببأنهيرونفهم،ايضابآساطيرها

يدعلىاليهودبعودةتحققتالتوراةقيالمسيحيةالنبوءاتأنآيضاولروق،الميلادقبلالساد!

تشتيتهمتمالمنتطر،الممميحانهعلىمرلمابنلعيسىأليهود)نحاروبحمبب،ولحن،قورفى

آخرإليحعقابالأبدالىالعالمأصقاعجؤ

!ؤذحرهجاءالذيلليهوديةالمفمرقالمستقبلأنيرىالحاثوليحيالمذهبأن!ما

لتنقضلاجاتالتيوالممميحيةللعمميحهيفلسطينوأن،المسيحيةخلالمنتمقدالتوراة

علىشاهدايشحْليذتهماليهودوجوداستمراروأن،وتحملهلتصححهبلالناموس

الباباهـلرىالحاثوليحية(،الشاهدالشمب)عقيدةالمسيحيةالحنيصةوعظمةانتصار

الحاجةلأن،مخثاراشمبامحددشعبمنجعلقدمضىفيماحانالربأنالثالثشنودة
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وانتشارها،المسيحيةمجىءمعولحن،وثنيمجتمع!ذلل!تقتضيحانتالفتؤتلكفي

حانتالمختارالفهشم!وعقيدةالمختار،الفهفممبف!رةصقطتفقدالوئئيةواندحار

والنواهيوالآوامرلالقيموالالترامالربمعالعقدببنودالمختارالفمعببالتزام،مضروطة

منهماليهود()أعداءاللاساميينغيراليهودالصهاينةالأثمخاصأ!ثر!انوقد،الإلعة

لحاثوليك.ا

المذاهبمنحداثةالأحثرالبروتستانتيالمذهبلتصورتمامامخالفوهذا

عشرالسادسالقرنينبينفيماالنهضةعصرفيانتشرالذيوهو،ال!برىالمحميحية

ومرجما،منؤهادينياحتاباالتوراةأ!البروتستانتيالمذهباعتبروهَدعضر،والسالع

على،تأهـلليةغيرمباشرةبسيطةبطر!مَة!راعته!لجب،الشكإليهيوقىلاتاهـلخيا

اللفةأنالمذهباعتبرهذا!ما،الحاثولييالمسيحياللاهوتتمقيداتعحس

فلسطينأنأيضاالمذهباعتبرهذاحعا،معرفتهاالجميعوعلى،مقدسةلغهَاليهودية

نأاعتبارعلى،التوراتيةالثبوءاتحمسبإليهيمودواأقيجبالذيالمقدساليهودوطنهي

وبعدها،المقدصةالأرضإلىاليهودعودةأولاتشترط(للمسيحالثاني)المجيءالمسيحعودة

المذهبفإنوبالتالي4الزماننهايةفيالمنتظرالمسيحمجيءبعدالسعيدالألفيالعهديحل

ال!ىثيةالأحداثفيأساسياعنصرايشحلمقدسشعباليهودأنيرىالبروتستانتي

ومنعزلةخاصةحالةالمهوديالتاهـلخيشحل!ما4منهجر!العامالتارلخيشلالتن

للتاهـدخالاْساسيةالرحيزةالتاهـلخهذافيهيش!لالذيالوقتفي،المامالتاريخعن

)الألفيةبالعقيدةال!اثوليحيةالشاهد()الشعبعقيدةاستبدالتموبذلك،العالمي

المسيحيةالصهيوثيةتفمحيلالىقادتالتيوهيالبروتستانقية(،الا!شرجاعيةالسعيدة

الفحرقياليهوديةاندخال!بيرفيأثرلهالدينيالإصلاحهذاو!ان،الاسترجاعية

الأوربي-والفنوالآدب

الميعاد،أرضإلىبهمليعوراليهوديالمعميحعجيءشتظراليهودية!انتوبينما

المسيحيةفإنفقح!(،المختارالفهشعب)خلاصالمالميححمون،وعليها4ومنها

قولوحسب،ثانيةمرة(الناصريأيمموعالمسيحعودةنفممهالوقتتتتطر!البروتستانتية

ونحنليجيءهالمسيحينتظرونفاليهودهمشتركمصيرنا)إنالإنجيليةالمعميحيةالأصولية

جديدمنواليهوديةالمسيحيةصشتوحدحالأيوعلى،ليمودالمسيحننتطرالمسيحيين

الذيوهو،ننتظرء(!ناالذيالمسيحهوهذاأنجميعاوسندرلد،بمودتهاوبمجيئه

الايتحقىلنوهذا،البشر(لحل)الخلاصالسميدايألفيالعصرفيالمسيحيةسيدخل
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الىسيوديوهذا،(الصخرةقبةمسجد)محانالثالثالهحلوبناء،اليهودبمودة

دولةانشاءأانالأصوليةلذءالدينيالتاهـلخيالتصورحسبالتاريخنهايةأحداثانطلاقه

،(الزماننهايةبدايةنحوالأولىالخطوةيمثلإنه6المعاصوالتاهـلخفيحدثأهمإسرائيل

تزولانالىلحمأقولالحقفإني5الجديدالعهدفيجاءماعلىبناوهتمالتصوروهذا

فمن.الحليحونحتىالناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرفيزوللاوايأرضالسماء

.الع!مواتملحوتجؤصفرأيدعىهحذاالناسوعلمالصفرىالوصاياهذهإحدىنقض

تطو!توقد،متىه،السمواتملحوت!عظيمايدعىفهذاوعلْمعملمنوآما

دعيتماوهو،سياسيةأيديولوجياإلى،العقيديالتصورحالةمنالأصوليةالمصيحية

المسيحية.بالصهيونية

أصبحتفضد،الحاثوليحيالمع!مَدجؤمقدسةمسيحيةبلادأفلسطينتُشحلوبينما

للشمبالمقدسةالأرضأو،المقدسةاليهوديةالأرضهيالبروتم!تانتيالمعتقد!فلسطين

وليأذنوا،المنتظرالمسيحلمجيءحمقدمةالمختارالشعبإليهايعودأنيجبوالتي،المختار

البروتستانتي،الخلاصفيالزاهـلةحجريشحلالمعتقدوهذا،الصعيدالألفيالعصربدخول

وهي:4ذ!رهاسبقالتيالثلاثالأركانعلىيقوموالذي

المختار.اللهشعبهماليهودان

المقدسة.والأرض،المقدساليهوديالشعببينمقدسأإلعاًرياطأهناكوآن

دولةوتشحيل،المقدسةالأرضالىاليهودبعودةمرتبطللمسيحالثانيالمجيءوأن

دولةبقيامإلىتتحقئلنوالتي،المسيحلعودةشرطية!مقدمةثانيةإسراثيل

مشةتحققت)التيالقدسمدينةواحتلال،ثأا48!ص!نةقاصت)التيإسرائيل

الحونية،هارمجدونحربقيامبمدهاومن،سمليمانهيحلبناءواعادة،احهأ679

هذهتفشتوقد،تحقيقهاالىالبروتستانتيةالأصوليةالمصيحيةتسعىوالتي

عاماالثلاثينحربألماءسيماولا،الإنحليزيالمحيطحؤواسعبشحلالآقحار

648(- MA.)ام

قدالبدايةتام(460-1)483لوثرمارتنالبرتستانتيةالمصيحيةأبووحان

!صعبأجلمن،اليهوديةالجماعاتمحالتسامحعلىالبروتستانتيمذهبهأتياعشخع

نأفعلينا،هممماخيرالجعلهمأنأردلا))دا،لوثرمارتنقولحسب،الذين،اليهود

وأنوفادتهمنحسنأنعلينا،الباباقانوقلا،الممميحيالمحبةقانونح!مبنعاملهم

أصروإذا4المسيحيتينوالمقيدةالحياةفهمفرصةلمنتيحوأنيتتافسوابأنلهمتسمح
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مص!يحيينجميعالص!ناأنفصنانحنذلك؟،فيالضرورةفماعنادهعلىبعضهم

فتاتمنتأصلالتيالحلابإلافحن9..1،أسيادااليهودخلقالله)إن،(صالحين

.(موائدهم

هذاالمتسامحالدبنيخطابهعنتراجعالعصبيالمزاجذاالناسكلوثرمارتنول!ن

المذهبمنتطرفاوأشدبل،التطرفشديدموقفاوتبنى،مسيرتهسياقى!ؤ

هذا!ؤوهو،ضدهماضطهاديةيممارساتالقيامعلىوحزضفشزع،الحاثوليصي

وروروا،موسىشريعةعنالخرموا،الأ!يادغلاظآناساليهودألىأيضنتأيقولالسياق

إحراقعلينافيجب،والفجورمواخيرللفسقالاهيفماممابدهمأما،وأقوالهحتبه

بنفسهموسىعادفلو،خطرهامنشمبنالننضذالقذرةمعابدهموتدمير،المزورةحتبمم

ضارية4وحوش)هملليهودوصفهفيهـشابع،الوجود(منوإزالتها،يحرقهالأمرللحياة

الحلابعلىيقضى!ماعليه!اوالقضاء!انواحيثمامطاردتهميجب،سامةوأفاع

.(المسعورة

)منام240سنةصرحوقد،فلسطينإلىالآوربيالمالممناليهودبطردنادى!ما

Vلحوداارضالىالعودةمناليهوديمنح S-.فيإليهيحتاجونمابىنزودهمسوفأحد

وجودناأعلىحبيرةمصيبةإنهمعلينا.ثقيلعبمىإنهم+منهملنتخلصإلالشيملا..سفرهم

ش!ليهفياللىثريالخطابهذاتفشىوقد،الآسمى!الهدفهواليهودمن)فالتخلص

والدقابي:التسامحي

!شعباليهودإن)ام(6ْ7-)1562برايتمانتوماساللاهوتعالمقالفقد

يعبدأنيمحنلااللهأنلو!ما،الدينأجلمنلاالأوليينآبائهموطنإلىثانيةسيمورون

.(الأجنبيةالأمملدىونزلاء!غرياءيحافحوال!يلابل،آخرمحانفي

قالالذيوهو،الملكومستشار،الإنجليريالبرلمانعضوفمشممريأتباعهمنو!ار

حلمنسيجمعحماللهإنأخرلنالمثاليهودآنبياءبنبوءاتتذ!رنابصيغةاليهودمخاطيا

وطنحم(.إلىوسيميد!م،فيهاتفرقتمالتيالآماحن

الفردوسبصنوانقصيدة!ام(674-)16ْ8ملتونجوقالإنحليزيالشاعرهـلقول

المفقود:

المتاسبالوقتيعرفالذيالله)لعل

وطنهمإلىجذلينسرعينعاتدوقوهمالبحرلهمسيشق

.4الموعودةالأرضلىإآباوهمعادعندماالآردنالأحمرونهرالبحرشقصا
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حطبؤمنطردهتمالذياليهوديالفبلسوفوهو،ام(677-)1632سببنوزاأما

فيإمايتمثلاليهوديةالمش!لةحلأنيرىف!ان،الحاخاميةالمؤسسةهبلمنالدين

إلىعودتهمأوفي،طهرانيهابينيعيشونالتيالأورييةمجتمعاتهم!الحاملاندماحهم

فلصطين-

لولأنهم،اليها!)رساليمالميعادأرضبمزوإلابديليوجدألاقالفقدفيختهأما

(.الأخرينالمواطنينحلعلىسيدوسونفإنهمأوريافيالمدنيةحقوقهمعلىحصلوا

تقدمفقدمفامر،فرنسيجنوالوهو(1717-)1656لالخالريديفيليبأما

الحجاجمنجيشابنفسههويقودآنعلىيقومالعثصانيةالسلطةالىعجائبيبعرض

للاترال!،روصاهـلستم،الباباعلىالقبضيلقيهناكحيثالفاتيحانإلىالمتتحرين

السلطنةحمايةتحتفيهااليهودلتوطينالمتوسطءجزيرةالعثمانيوقيمنحهأنمقالل

العثمانية.

والمسام!رفيالاْوتاديشبهوناليهودأقمعادءماام712سنةحتبفقدأديسونأما

البناءلاحتفاظبالنسبةحبوىآهميةذاتلحنها،بذاتهالعاقيمةلاادواتفهي،البناء

أهمية،وعن،اليهوديةالجماعاتهامشيةعنمزدوجةبطرلقةعئربذلبهوهو،بهي!ليته

بعدمارحسرددهقد!انمانفسههوالخطابوهذا،الهامشيةالحالةهذهوضرورةبل

منالرغمعلىولحن،هامشيوناليهودأنيرىحانحيث،الزمانمنقرنينقرابة

يصنعون!انوامنهمأنهمإلا،وال!ياسيةالمدنيةحقوقهممنوحرمانهمهامشيتهم

اليهوديةالامضميةانآخروبمشى،!املةآوربامصيربل،الدولال!ثيرمنمصير

بيوتاتخلالومن،للملكحاْقنانوظيفتهمخلالمنمرحزيةقراراتتمارسحانت

.اليهوديالمال

واسحقام(،754-1631)لوكجونالقترةتلئا!ؤالمفمهورلناليهودغيرالصهاينةومن

سنةنث!رالذيبشينووجيم،ام(408-الا)33برص!تليوجوفلف،ام(737-21،16نيوتن

)باستخدامبرلطانياححامفيهطلبالذيالآمم(جميحازمةاليهود..)عودةحتابهام008

إلى!إعاثته،اليهودمنهطُردالذيالأرضمنالجزءهذاعنللتخليالماليالبابددىنفوذهم

اعادالذيبقورشبتعثلواأنالأوربيينمنطالبالذيإنصوهنرتي،(الشرعيينأصحابه

الهيداد.أرضإلىاليهود

،ام655سنةلإسواثيالأصعمدة)اخيارحتابهقشرالذيفيلجنهوقربولألمانياومن

.(الثانيمجيئهبمناسبةمسيحهمأنهعلىبالمسيحيعترفوقسوفاليهودأإنفيهقالوالذي
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سنة(السارةإسراثيلخبارJ)!تايهنشرالذي!يمبأندهـلصالسولدومن

16 A-م

علىجديدةصليبيةبحملةيقومواأنالآورلي!لاوليهولجرطالبالدانماركوفي

فلسطين.فياليهودوتوطينالشرق

1873(-1917)سلعادورجوزيفأيضاالفترةتلكفياليهودغيرالصهاينةومن

اليهوديةبينيزاوجدينيمعتقدتشحيلطرحقدوحان4فرنسيومفحرطبيبوهو

ومنهم،الص!ونيةآسلا!منئمَذوهو،القدسمدينةفيمقرهويون،والم!يحية

أيضا:

بمصصمرلحلمحان)فرانحى(بولندىشاعروهو1855(-17)مامحمفمشآدم

اليهودية.الأمةلعثهدفهاي!ونل!وديةفرقةيشحلأنحاولرقد،اليهود

-9!5أموسولينوبنديتو 1Aالمسألةلحلبحثهخلالومن،ايطاليسياسىِوهوأم(مه

تش!يلعلىبريطانياحرض،العبران!لموالشعب)القدسحتابهفيطرحهوالذي،اليهودية

حمايةتحتت!ونوأن،دينهاواليهودية،لغتهاال!برلةتحونفلسطسفيليوديةإمارة

المثمانية.الص!لطنة

1880)9إليوتجورج - 1A1)أإنقالتقدوحانت،لاساميةص!ونيةروائيةوهي

يهوديحيانتأسلصعلىحثتوقد،(الخصوصوجهعلىوضيعشيءهوليوديش!س!!ل

وعدهىِديروندا()دانيلروايتهاأنالصهاينةويُعَذ،اليهوديللمرقعضولاًمر!زاًيشعل

الأدبي.بلفور

يرىفحان(0191-)1833!ميثجولدهـلنالبرلطانيوالترلويالمررخأما

اليهودية،المعمآلةبحل!لطهخلالمنيتمأنيم!نالشرقيةالمممألةحلأنحمعاصرله

علىالمنفتحيناليهودسمساعدفلسطينإلى)اليديشي!(أورلاشرقتهجيرليودأنيرىو!ان

سيتش!لالذيالفراغبمل*نفصهبالوقتسيضومونآنهمحما،الأورييوسطهمفيالاندماج

والاستيطانية.التوطينيةللصهيونيتينأساساوضعبذلكوهو،العثمانيةالسلطنةتحللبعد

وجوبأيضايرىف!ا!(امه3-)1837حارالتإدواردالبرلطانيالص!اعةرجلأما

شعبالمربأنيرى!ازلتوحان،معاالمسطئتينلحلاليهوديةبالمثلةالشرقيةالمسطئةرلط

إقامةالصسطنطينةعلىاقترححما،أنقسهمأسيادي!ونواأنلميمحنولا،حضاريغير

لتوطينالسحةجانبيعلىالأراضيتخصصأنعلىوالمراقسو!لاببنترلطحديديةسصة

فيها.اليهود
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الجؤعلىأوربافياليهوديةالجماعاتحثفقدحوبراشليآنطونياللوردأما

الأملتحصَقأجلمنضروهـلانواليهودالإنحليزوجودأنيرىوحان،فلسطينإلى

،بلاد،دونمنلآمةأمةرونمنفلسطين،إنأم983سنة!قالالذيوهو،المحميحي

بهانادتالتيمجتمعاتهم!ؤاليهوداندماجبضرورةالقائلةالدعواتضدوقفالذيوهو

صا4الثانيةالمسيحعودة!ؤلليهودالرئيسيالدورعلىأحدحماالتتولر،جماعات

صرقنصليةفتحعلىوحثه،برلطانيةخارجيةوزيربالمرستوناللوردعمهعلىأثرأنه

.القدس

اليهوديةالنمطيةللشخصيهَالممادية،الشهيرةوالأدبيةالتارسخ!ةالشخصياتأقوالومن

صا،اليهودغيرالصهاينةمناعتبارمميم!نوالذلِن،الفترةتلكفيسائدةحانتالتي

للسامية:المعاديةالشخصياتمنأيضااعتبارهميمحن

الاحتحاروعملياتالفاحشالرلامنيمانوقالأوربيينأجميعالثامن!ليمانتالبابا

سببواالذيناليهودمولاءوممطهم!ؤاليهوديعيشالذينالمسيحيينبالسحانوالفدرالقذرة

الطبقةهذه،والفلاحينالعمالمميمالاالأبرلاءالمسيحيينلحثيرمنالمدقعالفقرولسببون

ؤورلاءومخريينسيئينضيوفازالواوماحانواال!هودأننتسىلاأنوعلينا،المهمةالمنتجة

السو+الشديدةالأخلاقيةتعاليمهمونحذرلخذرهمأنفعلينا،فيهاعاشواالتيحلها

.(تستضيفهمالتياليلدانفيوالقذرةاللاانسانيةوتصرفاتهم

بذلمهمااليهودصفاتتحسينعلىيعملن2انسانلأييمىألابونابرتنابليون

قوانينلهمنسنأنعليناهـشوجب،والبراهينبالحججإقناعهملهيم!نولا،جهدمن

نإ.حاقدينمرابجنأوظالمينطغاةاليهودحاقموسىعهـدفمنذ،فيهموتقحصرتخصهم

حسبيعتقدونوهم،والاحتيالوالسلبالنهبأعصالعلىيتر!زانوذ!اعهـماليهودصوهبة

علىنحظرأنعلينافيجب،وخطاياهموجرائمهمسرقالهمبباركربهمأرالتلمودتعالبم

هذافيبشريصنفأحطيشحلونلأنهمالذهبصياغةواعمالبالتجارةالتعاملاليهود

لانماطاثفةاليهودنمتبرلاأنيجب،فرنساتفترسنهمةوديدانجرادهماليهودإن،المجال

علىقادراشمبايشحلونإنهم،الأخرىالشعوبقلبفييميششعبايشحلونفاليهود،شعبا

حىأحبرمنحقارةهناكوليص،وغرياءأجانبنعتبرهمأنفعليناالجرائمبئبشعالقيام

(الأرضسطحعلىالبصمرلةالأجناصأقذرلأنهمللناساليهود

الأخلاقيةالمص!اعرنناث!طأنملحهو)-إصلاحية،تصالحيةبصيفةقالأنهحما

قد-الأسفمع-والتي،لطاعتتاالخاضعةالبلادفياليهوديةبالديانةيدينونالذينبرينالمدنية
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با!عشدعاءقاموقدطوللة(لفتؤتحتهرزخواالذيالانحطاطجراءصنحثيرمنهمعندتمؤتت

المهودية-الجماعا!تتولرعلىللعملالمهودوجها.

تلكزالواوماحانواالعصورأقدممنذاليهودإنأمياثميلصموئيلالمرنسيالحات

حسابعلىتميشوهي،فيهحلتمجتمعحلجسدعلىعالةتعيضالتيالشرهةالعلقة

وأخلاقهقيمهحليخربالذيالهدامالمعولباستمرارتشحلوهي،ومقدراتهشعبه

.(ومقدساته

فيووقحونالعصمر،فيأذلاءلأنهمهمجيونأاليهودفولتيرالمسرحيالفرنسيال!اتب

عرفواوقد،الرفيعةالإنسانيةللقيمعدواجاهلاهمجياشعبااليهودفيستجدوناليسر،

طوللإ.زمنمنذالحر،بالبخل

لدىالوطنحبمفهومهدمعلىأيصراليهودألمانياملكالثانيغليومالقيصر

العالمفيالمقدسةالسعاهـلةالشراتع!لوتزويرلهدمجاهدينيسمونحما،الشموب

!.أجمع

فصولهمنماثمهدأهمعلىللتفرجالعشرونالقرنسيدعوناأقرلبانيتشهفرلدرلك

ألقواأنهمجداالواضحومن،بعصيرهميتعلقفيمااليهودسيتخذهالذيالقراروهوألاالقاتمة

)ماةواحدخلِارولد!مالأمامإلىيسيرونوهم،الئانيةالضمةالىالنهرواجتازوا،بنردهمالآن

حينمصرارضسمابقاخسرواحما،الأبدالىيفقدوهاأنواماأوريااسياديصبحواآن

آمسحواإذاالناضجةحالفا!هةمسممبلاألدليم!لمعأنيأ!ربالمحنوكد،منهاخرجوا

.(جيدأالريا!ل!عنبخناقها

منإذنايئخدنونولامحتالونأنصابوقباْنهماليهودقيصف،الأولبطرسالملكأما

الفاحض(.الربا!الخبيثةتجارتهوممارسةالاستيطانفيأحد

المقدسةوتماليمهالمسمِحالسيدي!رهوناليهودإن)بترو!نااليزاييتروسياإمبراطورة

ونصا،رجالافورابلاشااليهوديغالربأندينياأمراصدرتأفإنتيولذلك،شديدا!رها

منهمارجوولا،ممروفامنهمأنتظرلاإني،وممتل!اتهموثرواتهمهرحزهمعنالنظربفض

-!للمسيحيينالألداءوالأعداءالمسمحالسيداعداءلأنهمخيرا

ابتزازحؤالبشرلةالمخلوقاتوأخبثألمناليهود)يُعَذالأولنيقولاروسياإمبراطور

حانواحنطتهيبذروالمالذيالخبزحتىش!كا،حلقيغشهموطرقوخداعهـمالناس

وتحيلهوجهدهالضعبدمتمتصالتيبالعلمَةأشبهو!انوابذارء،وقبلحصاده3أجريتقاضوق

(.والهلاكالفناءإلى
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المعروفيناليهودالتجارخطرمنفمَحاأشدخطريوجدألابروسياملكفولسلك

(ءالمشروعةولاالشرلفةغيرالفاحشةالأرياحجثيفيبجشعهم

تتضرأناستطاعتالتيالحقيرةالصيئة)الأمةلأنهماليهودوصففقدسينكما2

لمنتصرين(قوانينالمهزومونأعطى:حلهالعالم!ؤمفاهيمها

فرنسا(4)القالرالممماليةالاستعماريةالمهوديةغرالصهيونيةتشكلنوي!

يتزايدالإنحليزاهتمامبدأعشرالتاسحالقرقوبدايةعشر،الثامنالقرننهايةمع

والتي،لله!دالآمنالطرلقوباعتبارها،الأوريبةالقوىتوازنءعنصراباعتبارهابفلسطيهت

تلتقيالمسيحيةالصهيونيةجعلماهذا4،والروسيةالفرنسيةالمطامحأحدتشحل!انت

،لليهودالمعادينأهمأحدنابليونجاءالصراعهذاسياقوفي،الاستععاريةبالصهونيةوتتقوى

طبيعةآدركقدحانوالذي،اليهودغيرالصهونيينأولإنهوايرمانعنهقالوالدي

ام997سنةسوهـلةعلىحملتهففىِ،الاستععارلةمخططاتهفياستغلالهاو!يفية،اليهودية

هذهجعلتوقد،هذاجيشيرأسعلىهناإلىأرسلتنيالإلعةالعنايةأإنالش!زنداعهآطلق

الأمةإق،الشرعيينفلسطينورثةياوتحلفت،مطلبيوتحقيقهالعدلنشرالإلطةالعناية

دمشق،مقريتجعلقليلويمد،العاممقريالقدسمنلتجعلورائيالمظيمةالفرنص!ية

داود.لبلدجاراأ!ونوسوف

الآنشاديحمالرجالنتجبالتيالفرثسيةالأمةإن،الشرعيينفلسطينورثةيا

ضمانلأجلبل،منحمفقدمالاسترجاعولافحسبوطنحماحتلال)عادةعلىللععللا

.بلاد-(أصميادولتصبحوابحمالطامعينجميعمنمصونةتحفظونهاالأمةهذءومؤازرة

و!ان،نابليونحملةيمولواأناليهوريةالجماعاتمحاتمقواقدالفرنسيونوحان

الفرتصميينالىبرسالةبعثقد-الإيرلنديةالجنسيةذاتاليهوديةالشخصية-!وريتتوماس

محلاسيافييحلالأر!انئابتاستعماريامحنصرايحونونسو!اليهودإن)فيهايقول

أهمالمهودىالعنصرهذالحميفموسوف،بالاتحلالالآخذ-العثماتمةالإميراطورلة

الجيثىسيدخلهاالتيالمناطقفي(الأزماتواصمعال،الدينوهدمالفوصىلبثالضماتات

منأنهيرىنابليونوحان،الشرقإلىوصولهفوروعدهأطلئوالذي،نابليونبقيادةالفرنسي

جهة،من،لهموالئصعبيعنصروجودلهيضمنذلل!فإن،فلسطين!اليهوداحلالخلال

يغلقأولحددأنهحماومصر،سوهـلابينحاجزاأليهوديالوجودهذايشخلثانيةجهةومن

النهد.نحوالبريطانيةالمواصلاتطرقبه
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حتابهجؤأ!دقدام086سنةالثالثسحرتيرنابليونلاهارانإرنصتوحان

على(اليهوديةالقوصلةت!ورلناعادهةوالعربمصرإمبراطو!ية-الجديدةالشر!ية)المسألة

آورلامنارةتش!لحيث،فرنعميةرعايةتحتثانيةالحياةإلىاليهوديةالدولةإعادةضوورة

بدأتحينهاومن،(الغرييةللصناعةجدي!دةوأسواقالفرليةللحضارةومعبدجديدأ!تو

اليهودعودةإلىتدعواوالتي،بالتصاعدأليهوديةغيرالاستعماهـلةالصهيونيةالدعواتحمى

نابليونفشلبعدإنجلتراتبنتهافمَدالاستعمارلةاليهوديةغيرالصهيونيةولحن،فلسطينإلى

الإنجليزيةاليهوديةضكيرالصهيونيةإلىإضافةهذا،الشرق!الاستعماريمخططهفيبونابرت

الديني.الطابعذات
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اليهوديةغيرالصهمِونية

بين

إنجلترا()فيواللاساميةالسامية

الحنيممةسيطرةمنتحرريةحثورةينتشرالبووتستانتيالمذهبأخذأنبعد

بدءاأيضايعلوفلصطينالىاليهودلإرجاعودعوتهالديفيخطابهبدأ،ال!اثوليحية

منوحنوع،نفسهالوقتو!ؤ،انحلترافيوخاصةالميلاديعشرالسادسالقرنبنهاية

السياسي،خطابهميشلون()اللاساميينالحاثوليكاليهودأعداءبدأ،فعلردة

الفيتووهذا،اورباخارجمحانايو!ؤ،لليهودعالميغيتوتش!يلإلىيدعواوالذي

الأوربي،المجتمعقبلمنومنبوذمحروء،شعبمنلأورياوخلاصا،حلايشحلالعالمي

أنيرى،اليهوديةبالقضيةمهتماشترا!يمفحروهوام(،837-)1772فوهـلمهو!ان

وغيرغيرمتميزةقوميةجماعةيشحلونوأنهم،ضرورهاب!لالتجارةيمثلوناليهود

خائنونوهم،التجارةهي!مالعمانتماءلااليهودوأق،للحقيقةوممادية،متحضرة

غيرالأعمالفيإلاشيء!لفيالإبداعلفقصهم،ومجرمونوجلادونوجواسيس

الطفيلية،أعمالمخلالمنماليانجاحايحققوقوأنهم،والشرهةوالهامشيةالشرلفة

متتاقضينحلينفوهـسهطرحوقد4الشديدينوطمعهمبخلهمخلالومن،والخسيسة

اليهودية:للمصطثة

مجتمعاتهم.ضمنلليهودقسرلةدمجعمليةفييتمفلالأول

منبآ!ثراليهوديةالصهيونيةتولدأنوقبل،ام835سنةاقترحهفقدالثانيالطرحأما

إلىودعا،سورلاجنوبمنطقةفياليهودتوطينإلىدعوتهفييتمثلوصان،ونصفقرن

استجرارخلالمنمتاسبةزراعي!ةتربةتأمينيتمأنبعد،زراعيإسراثيلي!ياناقامهَ

يقولونخطاباصررييهتلامذةوجهوقد،أوربامنوبدعم،روتشلدمنبتمويلإليهاالمياه

تحرقونهاالتيالعصمربالوصاياالإلهأرسلحيث،سيناءأعاليلىإ؟اليهودأأيهافيه

البحراعبروا.الذهبالىالضديدحبحمبصمببترحتموهالذيوالإلهىموسالى،دائما

ئتتطرصم،التيالميعادآرضإد،أخرىمرةالصحراءالىولنتزلوا،أخرىمرةالأحمر

-187-

http://www.al-maktabeh.com



إلىاذهبوا،الخائنالوقحالشرلرالشمبأيها،تتاسجمالتيالوحيدةالأرض

(.Wهنا

بضحلوهدد،الشرقحؤالقوىموازلنقلبالذيعليمحمدبرزالفترةتلكوفي

وتسقتشحيلعلىالحبيرالأثرلذلكو!ان،النربيالاستعماريالمشروعمباشر

ام084عامباشاعليمحمدأُجبرأنبعدسيمالا،الفرييالصهيونيوالمشروعالقحر

عاممtint.عامأنالمزرخونولُعذإ،الشرقلتهدئةلندن)معاهدةعلىالتوقيععلى

للمصألةالصهيونيالحلولادةعامالبعضيُعذه!ما،الصمرقيةالمسألةولأدة

اليهودية.

واللاسامية،،)البروتستانتيةالمِهوديةغيرالصهونيةحمىبدأتحينهاومن

ملصةبرعايةام865سنةفلسطيناستحشافصتدوقتأسيسوتم،تتصاعدوالاستمماهـلة!

ممبراو!ان،اليهودغيرالصهاينة)مجازيا(فيهيجتمعالذيالمقووحان،فحتيوهـلاإنجلترا

البرلطاني،العرشرعايةتحتفيهاليوديحياناقامةواهمية،فلسطينأهميةعلىللطخيد

فلسطين!اصمتحشافصندوقمحومتمالكة،مترادفةجععياتمحدةذلكبعدتأسستوقد

الفربي.لمالعا!محانمنآحثر

أيرلاللوردهوالفترةتلك!-الإلخيليين-اليهودغيرالصهاينةأهموحان

إلىاليهود!ودةالاهتمامشديدحانوالذي،ام(هه5-1018)السابعشافتسبري

مجتمعاتهم،فياليهودبدمجالخلاصفحرةرفضواالذينمنو!ان،المقدسةالأرض

،(القديمللضعبالقديمةالأرض،وطنلهيحونألىبدلاشعبأياق)قالالذيوهو

حولهوالذي1وطن(دونمنلشعبفمعبدونمن)وطنشعارإلىالمقولةهذهطوروقد

اقترحوقدوطن(،بلالشعبتممببلارض)1الىالزمانمنقرنبعداليهودالصهاينة

البرلطانيالقنصلي!وقأنعلى،فلصطينفيحمزارعيناليهودتوظيفشافتسبري

عودتهمرأيناإذا)أيضاقالالذيوهو،اليهودوبينالمثمانيةالسلطنةبينالعلاقةعزاب

الوفاءحؤأمناوأ!ثرهاالطرقأ!خصهيالطرلقةهذهفإن،فلسطيناستممارضوءفي

قأدونالخاصةنجفقتهمعلىص!يعودونوهم،بالمم!انالمأهولةغيرالمناطقهذهيحاجات

))قمIAYlسنةلهمقالفيأيضاحتبحما،للخطط-انفسهمسوى-أحدايعرضوا

معا،الششِينيعطوهاأناليهودوبإمحان،المالوراسالسحانإلىبحاجةفلممطين

تِمنافسوهاوُضعإنلإنجلتراضريةستحونلأنهااسترجاعهمفيمصلحةلهاوانجلترا

عنتدافعأقيجبصالنفسهابعموريااثجلتراتحتفظأنيجب،هذا!لسوريا.
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ن).القديمةلأرضهمالخميؤبمنزلةفمحونوايعودواحتىولَساعدهماليهودقومية

اليهودتوطينبدورتضطلعأنلهابدلااولغ،المالمتوبحريةتجاريةقوةأ!برإنجلترا

تستموف،(التاريخانه-.الطبيعةإنها..مصطنعةتجريةليستوهذه..فلسطينجؤ

يقولبالمرستوقالىرسالةحتبوقدفلسط!،است!شافصندل!رئاسةشافتسبري

وششمملمونفيهسيرتابونفالأغنياء،الصهيونيللمشروعمتحمسين)غيراليهودإنفيها

بعضهميفضلوسوف،المالمبلادفيالمالجمعفسيؤخرهمالفقراءأما،لمخاوفهم

فلسطين.ءوالتينالمنبأفمجارتحتمقعدعلىبرلطانيافيالعموممجلسفيمقمدا

الحفارألمانيايهودأما،الفرنسيينالإسرائيليينبعصأحاسيسهذهتحوقوقد

.!الاقتراحيرفضواأقفيحتمل

وفمرام(865-)1784بالمرستوناللوردشافتسبريمشروعناصعرمناهموحان

كانالذيوهو،العربلقمعقطا!مخلبفلسطينفياليهودوزرعلتوطينبرلطانياخارجية

اخبارفيهامنهيطلبم0184سنةآب!ؤاستتبولفيإنحلتراسفيرإلىبرسالةبمثقد

فحواهاقوميةفحرةأورياءالمبعثرلناليهودبينالآيامهذه!أتوجدأنهالعثمانيالسلطاق

يعودأناليهوديللشمبأتيحواذا،قلسطينلىإآمتهمتعودحتىيحلانأوشكقدالوقتأن

عليهيقدمقدشرلرمشروعأيبوجهحاجزاسيشحلمإنهالعثماليالسلطان!حمايةبموافقة

(.خلفهاوعليمحمد

وجورج،متفورد)ادواردالإفجليزالسياسيوناوالاصمتعماهـلونالصهاينةوبدأ

دولةلإقامةوسموا،واقترحوابالمرستوندعواتبتأييدتضرشل(هنريوتشارلزغولر،

الوضعافترشواأوأسسواوالذين،عشرالتاسعالقرنمنتصف!فلسطينفييهودية

المظامفيهيتطوربدأالذيالوقتفي،اليهوديةالصهيونيةالمنظمةلإنشاءالسياسي

الميانجلمرابممادهفالاسمممارى،المجارىئمومن،الصناعىالنظاملخوالبرجوازى

الإ!براطوهـلةلظهورحان،ذحرهتموحما،العالم!ؤاستعماهـلةأحبرقوةشحلت

الصهيونية،الفحرةتبلورالبيرفيالآثرباضاعليصمدبقيادةالصفيرةالمصرلة

الشرقية،المسألةحلمعام882سنةبعدتفاقمتالتياليهوديةالمسألةحلربطتمحيث

)حلاليهوديةالجماعاتيترحيلاليهوديةالمسألةحلفحرةإلىالوصولخلالمن

المسألةمعالجة)ضمناستمما!يةحقاعدةفلسطينفيوتوطينهم(،اليهوديةألمصمألة

النربية،الاص!تمماريةبالتطلعاتصرتبطمصيرفلعمطيناصيححينهاومن،(الشرقية

نهاية!ؤالصليبيالمشر!3احياءخلالمنالاستعماريلمضروعهاإلخلتراتروجوحانت
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للميلاد،الثانيةالآلفبداية!أهدافهتحقيقمنيتم!نلمالذيللميلادالثان!ةالألف

رأىوقد-..(وصاية-انتداب-)استعمارمتعددةأسماءتحتالحملةهذءتوهـلةتمتوقد

الصليبية،أفمحالمنشحلىهوالصهيوثيالمشروعأناليهودغيرالصهاينةالحثيومن

الصلمبمهالحملا!منلخاحاأحثرلجحلهماوالمسوغا!الأسبابصنولدله

السابقة.

شغلالذيوهو،(9186-018الأتشرشلهنرينشارلزالإنحليؤيالضابطو!ان

ألضقد،دمشقفيبرلطاتياقتصلىبمدفيماأصبحوالذي،البرلطاتيالقائمقاممنصعب

التيالجميلةوالسهولالوديانهذءأإنفيههَالاليهوديةالجماعةأمامخطابادمشقفي

للوفرةمثحالاحانتانبعدالخرابمنتعانيوبسببهمالجوالونالعربالآنيقطنها

نأحيثقرلبةساعةفيلإسرائيلصتمود،صهونبناتأغافيآرجاءهاوتملاْوالرخاء

الآعةهلتستعد.الجديدةنهضتهاكجريمثلالأرضهذهمنالغربيةالحضارةاقتراب

،العظماء(اْص!لافهممثلأنهمالم!ابيينأحفادولئثبت،الشعوببيهتمحانتهااليهودية

منصاغمهأذنالجدلمولأنه،ولحنه،دمشىجؤللمهودوحاممامدافعانفسهوظَفومد

الش!يرلليهوديرسالةحتبوقد،أورياليودإلىخطاباتهبتوجيهبدآفقد،سو!لايهود

قومكأرىأن!الجامحهَرغبتيعنكأخفي)لافيهايقولام841سنةمنتفيوريموسى

شرطينهثاكلحنتماما.ميسورالموضوعأنوأرى،حشعبوجودهماستعادةيحاولون

نأوثانيهما،بالإجعاععا!لياالموضوعأنفسهماليهوديتولىأنأولهمالذلكضرو!يين

الآلاءأحدتشرشلألىالصهاينةوئغدْ،!أهدافهمتحقيقعلىالأورييةالقوىتساعدهم

الصهلونية.للحو!ةالأوائل

حدولةفلسطينجؤاليهوديةالآمةتوطينأاعادةالى0184صنةدعافقدميتفوردآما

فيالبحريةمواصلاتتاإدارةستضحلعوديةدولةفإقامةبرلطانيا.ءوصايةتحتبالحمايةلمَمتع

،التعديعمليهمنهنوقفاننصتطيعمرحزمميطرةالمشرقحؤومشوفرلتا،بالحاملأيدينا

.!الضرورةعندتقدمهمونصدالساضلنالأعداءنردعوأن

أستراليالجنوبعس!رداحا!ما!انالذي(PAW-)6917غولرجورجأما

للخطرالبرلطانيةالتجارةتعرضأراجنبيةدولةبإم!التأانقالفقد(18381-9186

يمحنالذيالوحيدالشعمببواسطةسورلاتجديدعلىيرلطانياتعملأنهـشبغي،بصرعة

،اسراثيل(آبناء..الحقيقيينالأرضآبناء:واسعنطاقعلىداثمةبصورةطا!اتهتوظيف

الأرضأبناءالمختارول!ثممبه،إيسرائيللربملدًهيفلسطينأقيرىحانحما
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الشرقاممتقرارعدملمشحلةالآمثلالحلهوإليهااليمود)عادةأنيعتقدوحان،الحقيقيين

موسىمعسافرقدغولرجورجو!ان،اليهوديةالمطمحلةلحلالأمثلوالحل،الإصملامي

زراعيةليوديةمستوطنات4بناعلىالتشجيعفيوفمارك،ام984سنةفلصمطينالىمنتفيوري

يافا.مدينةمحيطفي

أوليفنتلورنسفحانالفتؤتلكجؤنض!اطااليهودغيرالصهاينةأ!ثرأما

182!(-1AAA,)وصديق،الإنبليننوالحاتبالخارجيةووزيرالبرلمانعضو

عملأنه!ما،الأردنشرقيفييهوديةدولةإقامةاقترحقد!ا!والذي،شافتصبري

منأنيرىو!ان،اليهوديةوالصهيونية،اليهوديةغيرالصهيونيةبينوصل!همزة

الدعمهذاويتمثل،الروسىِالتوسعأمامسداليبقىالعثمانيالوجوددعمالمتوجب

الشرقيةالضضةوفي،فلسطينفيالاقتصاديوف!رهمبأموالهماليهود)وتوطين(بإدخال

عنالزراعيةظسطينمواردتطولرعلىتعملأنإنحلتراأعلى،جلعاد()1!ضأيضا

ذلكيتمأنهـلمحن،عام(0003هَبلأولاتملَحهاالذيالجنستوطيناعادةطريق

فيمقرهايحونبحيث،برمطانيابرعايةاستيطانيةشر!ةإنشاءخلالمنعمليا

بدو،:قسمشالىالفلسطبنب!المربقشمالحللهذابحئهسرضو!،استمبول

الغودمعسحراتمثلممسحرأتفيالفلاحينووضعالبدوهطردواقترح،وفلاحين

تهجيرفيأليفانتساهموقد،الرخيصةللعمالةحمصدرلاستفلالهمحنداجؤالحمر

وبذلكهفمهاوما!فلسطن!النهالهءس!نأتهحما،فلسطشإلىل!ودلاسبمن

)قورشالييلوجماعةأعضاءبعضاعتبرءوقد،العمليةالصهيونيةبتضم!يلساهمفقد

المسيح.اعتبرهوالبعض،الئاني(

جورجالإنصليزيةالروائيةالفنرةتلك!اليهودغيرالصهاينةمن!ان!ما

وأقوميوجودلفلسطين)ليس!تبالذيبوثامسايدهريرتوالصحافي،إليوت

لليهودبالتصمهَوطنائمدإنها،القديماليهودتاريخمنلهاحانماإلاصصتقلجغراحؤ

فقط(.

وليمواليهوديةغيراليهوديةالصجونيتينبينوصلحهمزةأيضاعملواالذينومن

إلىاليهودأاعادةحتابام498سنة!تبقدحانوالذيام(319-)1845هشلر

وقد(،اليهودية)الدولةالأخيرحتابهنشرأنبعدهرتزلويينيينهالتعارفتموقد،فلسطس(

ألمانيا،حزولالأخص،اورلا!الحاحمةالنخبةعندفحرقهتممو!علىهرتزلساعد

حضرقدهاثملروحان،والألماقالعثمانيينبينالقويالتحالفبسببمسماءحؤفشلولحنه
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قدهوبحنزجونجاممة!البرفسورهاوبتبولوحان،7918سنةالآولالصيونيالموتمر

منالقادميناليهودلتوجيهخطة،الأولالص!ونيالمؤتمريمقدأنوقبل،ام698مشةاقترح

الخصيب.الهلاللخوأورباشرق

،ام798سنةبازلجؤلهامؤتمرأولوعقدت،اليهوديةالصهيونيةولدتالفترةتلكوفي

فيليوديةدولةلإقامةتصموقحالتالتيالواجهةهيالمِهوديةغيوالص!ونيةحانتوبينما

التيغيراليهوديةبالص!ونيةمدعومةاليهوديةالصهونيةهيالواجهةأصبحت.فلسطين

الاستعمارلةالعقليةهـلينهالصهيونيةبين!وسيطوتمملوشظمالحواليسفيلتقبعانسحبت

البروتستانتي،المذهبيتبعونالإنبليزمناليهودغيرالصهاينهَهولاءأحثرو!اق،الغريية

البريطانيالمسمَعمراتوفلرأم(419-)1836تشامبرلجغجوزيفالفترةتلكفيمنهمبرزوقد

وتطولرلاستيطانالجاهزينالأورييينالمستمعرلنمنمجموعة)اليهودآنيرىحاقالذي

العريشمنطقةلهرترلقذمالذيوهو،!البريطانيةالوصايةتحتخاليةآرضوامتلاك

صنالمتزايدةبالأعدادذرعاتضيقبدأتقد!اثت)نحلتراوأنسيمالا،لاستيطانها

نحوولالذا!الغرييةأوريانحوالشرقيةأورلامنالقاثميناليهودمنهموبخاصة،المهاجرلن

الجماعاتهجرةتحوللهوا!لممحلةلتلكحلاهرتزلاقترحوقد،(اليهودية)المسألةبريطانيا

حلالطرحهذاتبنىوقد4فلسطين!انشارهيتمليوديوطننحوالشرضةأوربامناليهورية

وبلفور.تشامبرلينمن

منطقةفياليهوديبالاسمتيطانتضمامبرلينطرحاليهودالصهاينةرفضانوبعد

أوغندةتشاميرلىوطرحعاد،المائيةالإروائيةوالصعوياتالإفمحالياتبسب!العريش

الصهيونيالمؤتمرفيالطرحهذارفضتمول!ن،لليهودجديدةاستيطانية!منطقة

تبنيبقبولاليهودغيرالسيامميينالصهاينةحاصرالذيالأمر،ام!3.سنةالحمادس

!انوالذي،المهوديالصهيونيالطرحوهو،فيهاالمهودلتوطينحعتطقةفلسطين

طرحاقد!اناواللدانسوحولوفحومUj،وايزمانحاييممنحلالطرحلذلكيسؤق

الاستمماهـلةالآطماعوبين،اليهوديةالجماعاتبينشراحةعقدأساسعلىالمشروع

4091سنةموتهقبلععل.-قدهرتزلوحان،(الصامت)العقدالإنحليزلةالاستراتيجية

والحرحة،الغرييةوالإميرلاليةالرأسماليةبين(الصامت)المقدبنودوصاغ!مراب-

الصحانيالفائضمناوربابتخليصالصهيونيةقيامعلىينصوالذي،الصهيونية

للمنطقةالاقتصاديةالبنيةإضعاففيالطفيليةالصفةوتوظيف،الطفيليالي!ودي

خاصةدولةوتضحيل،فلسطشِفياليهودبتوطينالراص!يةالدولتقوموبالمقابل،العريية
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بتقديمالدولةهذء!ومأنعلى،اصتمرارهامسوغات!ايجادوحمايتها،هناكبهم

قاعدةاليهوديةالدولةنشحلأنرأسهاوعلى،الفرييةللدولالاصشماهـلةالخدمات

المنطمَة.فيإمبرلاليةعم!حرلة

غيرالسياصميالدينيالصهونيا!حومةرثيسعهد!ؤبريطانياقامتالنهايةفي

يومبلفوروعدبإعلانالآمرلحيةالمتحدةالولاياتمعوالننسيقوبالتماون،جورجلدلداليهودي

وطىتأسيسالىالمطفبعينتتظرالملكجلالةح!ومة))نفيهجاءوالذي1791-اا2-

يفهمانعلى،الفايةهذهتحقيقلتسهملجهدهاوستبذل،فلسطينج!اليهوديللشعبقومي

غيرالطوائفبهاتتمتعالتيوالدينيةالمدنيةبالحقوقالإخلالشأنهمنبعمليرتىلىأنهجلمِا

البلادفياليهودبهيتمتعالذيالسياسيالوضعأوبالحقوقولا،فلسط!ىح!المقيمةاليهودية

.الأخركط(

أنهمنالرغمعلىاللاساميينالسياسييناليهودغيرالصهاينهمنبلفورهـلصنف

الفريية،الحضار-عنغرياءاليهودئفذحانحيث،البروتستانتيالمذهبالىيعود

قراراستصدارفيساهموقد،المدنيللنسيجهدامةطفيلياتلآتهممنهمالتخلصهـلجب

بمدقالالذيوهو،إنحلترأإلىاليهوديةالهجرةمنيحذالذيالقراروهو،ام009سنة

الاستعماريالمالمبين(الصامت)العقدعلىتوقيعأيخعَذالذيالشهيروعدهطلاقاٍ

بالصهيونية.ملتزمةالعظمىالأربعالدولأإنالعالميةالصهيونيةوبين،الغربيالإمبرلالي

ءمتجذرةهيرديئةأمسيئةحانتآوسواءخطأاًمحقعلىا!انتسواءوالصهوت!ة

عمقألمضمونالمستقملاَمالوفيالحاليةالحاحاتو!الممحيقالماضيمنذتقاليد

الأرضفيالآنيسحنونعرليألف007لدىالمبغضةوالتحاملاتالرغباتمنبحثير

اليهودعلىاللاساميةبلفورعدواتيةمضمرةبطريقةيطهرالخطابوهذا،أالقديمة

صهيونيتهفيهيبرزالذيخطابهأما،اخرىجهةمنالعربوعلى،جهةمن)الصهيونية(

ألافيهيقولوالذيالشهرِ،وعدهإعلانهاعشعلىأتىفقد،النفعيةالاستععاهـلة

الأوسط،الشرقببترولالاحتفاظبغيةنتخذهالذيالقرارولانضعهالذيالنظاميهمنا

مدةوبعد،بلفورول!ن،يدنا(متناولفيالبترولهذايبقىأنالأصاسيةالأمورفمن

إلى9191سنةفتبالشهير،وعدهجؤاللاأخلاقيالبعد،وأدرك،استشعرقصيرة

رفضناقدبفلسطينيتعلقفيماأنناهيموقفنا!ؤالضمفنقطة)انيقولجورجلويد

حتماسيرفضونحاتوافإنهمالداليينالسحاناستشرنافلوالمصيرتقريروحقمبدا

.(اليهوديالاستيطان
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اليهود،خطورةيدركحانفقد،الفترةتلك!الححومةرثيسجورجلولداأم

منبدلاصانولذا،أوربافيبالتصاعدأخذة!انتالتيوالصهيونمِة،واللهـودية

اعتبرتمإنانحم،تخطئواألاالمحتملةالممضلةتلكلحلمخرج)يجاد!ؤالمساهمة

الطقس،بتحسنحبنينقشعأنووبارهاغبارهايلبثلأعابرةمشحلةال!هودمشحلة

وهي،اليلشفيةيعممْونفرتسافقي،ارضىفيجذورهليئيتداهمىالوباءهذاان

الملحيةنظامهيتمارضهاواحدةو!لمةاليهوديةهيواحدلمسقىتسميا!جميعها

التيالرؤيةيمثلالتصوروهذأ،بها(التمسكعلىإنحلتراتحرضالتيالشاملةالعامة

فحرةيتبنوقالعموموجهعلىايأوربيوالعالم،التحديدوجهعلىان!لترأمنجعلت

القارةخارجمحانأي!وتوطينهم،اوربامناليهوديةالجماعاتمنالتخلص

الأوربية.

حانتالتيالفترةتلكفيشاْنلهم!انالذينالإن!ليزأليهودغيرالصهاينةبي!ومن

قالالذيبوثامصمايدهو،بلفوروعداستصدارثمومن،اليهوديةالصهيونيهولادةشهدتلمحد

لونوجدهاأقيدعوناالواجبانحتىلأمننابالنسبةجداقولةالص!ونيةجلأمنالحجةأإن

ءببنفا(.موجو3ت!نلم

البردطانيةاالححومةفيالواسعالنفوذذوالشه!ر،سمايحسماركالسيروأيضا

سنةالشهيرةالاستمماهـلةالسرلةالاتفاقيةوضعبيحو!الفرنسيشارلهالذيوهو

غيرالصهاينةأ!ترخلافعلىوهوبي!و،ساي!ساتفاقيةسميتوالتي،ام169

لوعدالرئيصيالمهندسوحان،!اثوليحياحانبروتستانتيينحانواالذيناليهود

بلفور.

واحدةفلسطينأنادعاتهم!ؤبعيداالعربذهبأإذاقالالذيملنراللوردأيضاومنهم

يتحذونأنهمأعققدفإنني،العربيةالجزلرةاْوالتهرلنبينمابلادهيصاتمامابلدانهممن

أنيم!نلافلممطينمستقبلان..المقدسةالطبيعهَذاتوالروابطوالمبادئوالتارلخالحقاثق

الحاضرا.الوقتعربغالبمِةومشاعرالمؤقتةالانقعالاتتقرره

النظروجهةمن،نرى)نحنمذحراتهفيحتبقدايميريالبرلطانيالوقلرو!ان

بالتطوروفرصته4بوجودهيدين،فلسطينفيناجحليوديشمبإقامةآنالخالصةاليرلطانية

د!ر!لأداء،الشمالصنالصوسىقناةعنالدفاعلضمانلضينحسبالبرلطانيةالسياسةلىإ

(-الشرقمعالمقبلةالجولةللطرقالمحطة
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لموقعدعامةفلسطينمنأتجعلأنإلىححومتهدعافغدحيتصمنراللوردأما

-(الشرقالىبرلامعبرا!ونهاإلىاضافةمصر،فيبرلطانيا

وعداستصدارحؤساهمقد،أفرلقياجتوبمنام(79-187ْ)ْسمطسايانوحان

قالقدوحان،الأولىالعالميةالحربإلاناليهوديالفيلقتشصيل!ؤوساعد4لجضور

يحارلواأناليهودعلىأنهيحياتي!ؤسمعتهافحرةأحسنأانام179سنةلجابوتتممحي

-(إسرائيلأرضأجلمن

البرلطانيالسياسيبلفوروعدلاستصدارالدبلوماسيةالجهودءأيضاشاركوممن

نهرالأردنضفتيعلىلورديةدولةاقامةاقترحقدوحانا؟،439-ا3AV)ودجوودجوسيا

علىصتحونإنحلتراأنأحدقدوصان،البرلطانيالحومنولثءعضواتحوقأنعلى

.العربارضهاءأجلمنالصهيونيةعنتخلتما)ذاخط

حيانتافيلماأتيح)وادامذ!راتهفيحتبالديتشرشلونستونجاءالنهايةوفي

ضفتيعلىبلوحدهاملسطينفيلا،ليوديةدولةمولدنشهدأن-حتعاسيقعماوهو-

أربمةأوملايينثلاثةصنحواوتضم،البريطانيالتاجحعايةتحتتقوم،معاالأردن

الحقيقيةالمصالحمعالاتفاقتماميتفقحادثوقوعصششهدفإتنا،اليهودمنملايين

أ!نتالمفاهيمب!ثيرمنمتلاعبا،مذ!راتهمناَخرموقع!ؤوأضاف،(البريطانية

!نتولقدالأرجاء.هذء!ؤبرلطانياواجهتهاالتيالمشحلاتأعقدمنفلسطينمشحلة

أشمرولمومؤلدلها.الصهمونمهالمضمهأنصارأخلصمنام179عامءبلفوروعدمثذ

لبريطالنيا،مدينونفالعرب،معاملتها!ؤالعدلإلامناجنتقدالمربيةالبلادانقط

البرلطانيةوالأموال،الدولهذهخلقتافنحنحدول.وجودهمفي،وحدهاوبرلطانيا

الأسلحةو!انت.التقدمطرلقجؤصرلعابهاودفعوادفعتالبريطانيونوالمستشارون

بقاءيتطلبانوالححمةفالشرف،واضحشيءوهناكحمايمهم...تتولىالتيهيالبرلطانية

يقدرلابإسهامالمنطقةإلىيأتيأنالشعبلهذاوالسماح.عليهاوالحفاظاسراثيلىدولة

لمصلحةالفرصةهذهإعطارهالواجبومنوالإنقاج-،والعمل،الملعيةالممرفةمنبثمن

حله(.الأوصطالشرق

النظروجهةتفرضالشرق)فيتوراتيبتأثير،ام19?سنةقالفقدرويينآرثرأما

الدولةمناجؤمضىما!رحانتاواللتين،القديمتيهتوعمونمؤآبمن!لضمالتارلخية

فصعبظآيلتصرفخلافاا!ربيتصرفأنالمتوقعمنليسأإنهأيضاوأضاف،(اليهودية
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خلالمن،والتاهـلخيالدينيالحقبآفصليةوالاعتراف،لبلدهمملحيتهمعنالتخلي؟التاهـلخ

،-منهملأخذءالقادمينديانة

والتي،الدرجاتأبعدالىاليهوديةالصهيونيةلتعززالآوربيةالنازيةالطفرةوجاءت

الفرييالعالمجؤاليهودجعلتالنافلةول!ن،لعاظهورهمادارواقداليهود!ان

القادمالمسيحفمهارأواالتيالصهيونيةحوليلتفواوأن،يتطلعواأنبالإبادةالمهددين

الآلمانيةوالنازلةاليهوديةالصهيونيةتماونتوقد،النازيالهولوحوستمنلإنقاذهم

هجرةفيمصلحةله!انفلاهعا،المسعىهذافيمباشرةغيرأومباشرةبطريقة

قوىت!س!والصهيونية،(اليهودي)النيرمنالنافلةتتخلصحيث،فلسطينالىاليهود

فلسطين،!ؤالعرييالضمببدل)حلالمخلالمنالصهيونيةالدولةلتشحيلبشرلة

جميعاتضمهمبهمخاصةدولةلليهود!انألو:3591ستةنورمبورغقوانينفيجاءوقد

لقد.أنفسهملليهودبالنسبةحتىمحلولةاليهوديهَالقضيةاعمبارلأمحنواحدوطنقي

الأ!ارعلىاعمراضاالناساقلالشعوبحلىمتالمتحمصونالصهيونيونحان

الوحيدالحلهيالقوانينهذءاْنيدر!وق!انوالأنهمنورمبرعلقوانينالآساسية

النازي!معيتفقأنماينرتزهاج!منوايزمانطلبوقد،(اليهوديللشعبالصحيح

مغأهماليهبالنسبة-فلسطينأي-ح!انتوالتي،فلسطينإلىاليهودلعضلترحيل

ماينرتزهاجن.رأيحسبأنفسهماليهود
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الأمرلكيةالمذحدةالولايات

بين

وأطهاعهاالدلنية.وعقائدهاالعاطفيه،الذالمهنظرلها

الإمبرلالية

وجهعلىالبروتستانتيةأوربا!الأغيار()صهيونيةاليهوديةغيرالص!ونيةثشأتلقد

واضحبشحلألضاتعانيولم،بمدلسمعلمأمرلحافيهصات!الذىالومضء،التحدلد

اعقابفيالمحثفةالجماعيةاليهوديةالهجرةبدأتأقبعدإلااليهوديةالمش!لةمن

القيصراغتيالأثرعلىالقيصدلةروسيافياليهوديةالجماعاتلهاتعرضتالتيالاصطهادات

تشحلبدءإلىأذتالتيآنهاالقوليمنالتيالمرحلةوهي،اماههسنةالثانيالحسندر

خلالمناليهوديةلرونالفتؤتلكجؤالأمرلحانالقادةو!ان،اوريافياليهوديةالصهيونية

تأثروقد،)اللاسامية؟(القوميةمرحلتهافيالأوربيةالحولبهاترىحانتالتيالعيوق

تشرقلمقتلةأإنهملليهودحنغلوثرمارتنبوصفالآمرلحيينالبروتستانتيونالممميحيون

بمدانهالمسيحيينأعزاثييااعلموا)اليهود(منوحقداأحثردمولةشمبعلىيوماالثسس

لحوديمنالمسيحيةعلىفتصاوآشدوعناداشراسةأحثرعدوقطعايوجدلاالشيطان

منالمسعورةالحلابطردطردهمعليىبتوجب..بيهوديتهالاعتزازعلىمصممحقيمَي

وابنالزنابابنهـلنعتونهالمسيحسيدناشتمفييوغلالذيالمامالمد!ويض!لونإنهم،بلادحم

العذراء(.صلمالمقدسةسيدنتافيطعناالمومس

بش!ليمملون)انهماليهودعنقالقد&(997-)1732واشنطنجورحالرئيسو!ان

الصببوهمحرشا..علىمرةماثةخطورةأحثرفهمالعد!و.جيوشمنأحثرضدنافعال

باصطياديقوموالملأنهمطوللةفترةمفذتحزناوتتوحآنالدولعلىانانشغالنا..!الرئيمعي

.أمرلحا(ولسعادةلناالأعداءأعظمفهمالمجتمح..حشراتأوالطاعونأنهمعلىالقوممرلاء

لإعلانعقدالذيالمؤتمرفيفرانحلينالأصل!يالرثيسخطابمعيتطابقوهو

الاثمعب،عزلمةمنيوهنونفإنهماليهوداصشقر(حيثماام978ستةالأمرلحيالدستور
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داخلح!ومة!ونوالقد،بالشعبيندمجونلاانهمالشرلف.التجاريالخلقهـلزعزعون

لم)ذاماليا-.الآمةخنقعلىيعملولىفإنهمأحدمنمعارضةيجدون4وحيتماالح!ومة

هذهمحلىيتدفقونسوفسنةا00منأقلففيالدصشوربموجبالهجرةمناليهوديسسن

ضحيناالتيالح!ومةش!لهـلغيرونويدمروننايححمونناتجملهمضخمةبأعدادالبلاد

أحتويمضيلنفإنهالجرةمناليهوديستثنلمإذاالفرديةوحياتتادماعنالإقامتهاوبذلنا

بيوتهمجؤيجلسونالذينلليهودالفذاءمينلقالحقول!عمالاأبناؤناليصبحسنة002من

هذءعلىخطراليهودتفييرلونه.يصتطيعلاالنمر..غبطةأيديهميفرحونمرفهينالمالية

.اليلاد(

الشائع!التصورأو،الخطابعاملشحليحنلملليهوديةالمعاديالتوجهوهذا

قلسطينإلىاليهـودعودةإلىدعاأمرلحيرئيسأولو!ان،الأصلحيةوالسياسةالمجتمع

مصتقلةليوديةآمةثانيةأرىأن)أتعنىام818سنة!الوالذيأم(848-)1767آدمزجونهو

.لحودا!!

غيراليهوديةالص!يونيةحانتفقد،اللاساميةفرانلينصهيونيةوباسمنماء

إلىإضافة!انتوقد،البروتستانتيةالصهيونيةتحتنتدرجأو،تعودبأغلبيتهـاالأمريحية

!انفقد،احلاليالىاستيطانيانمجتمعانأنهماعلىتماثلهماخلالمنعاطفيبعدذاتذلك

!نعانهيآمرلحاوآن،العبرلةالجماعاتانفسهميُعَذونالبروتستانتيونالأمرل!ان

وأنعهدء،علىالإنجليزفوالذيالأولجيمسالملكيعثلف!انمصرفرعونأما،الحديدة

علىالاستيطانيدايةمنذالآمرل!انالمص!تو!نونأطلقو!دالحمر،النهودهمالحنعانيين

باْناققرحقد!اقجيفرسونأن!ما،عبرلةأسماءأولادهمسماءأوعلى،مستعمراتهم

نار،منعموداوليلاغيمةنهاراتقودهمإسرائيلاْبنا،:الأمرلحيةالمتحدةالولاياترمز"يص!

اليهوديةاللفةهيالرصمميةايأمرل!يهَاللفةت!ونأنالبعضاقتوحوقدبل،6النسروليس

الإن!ليفلة.بدل

الإنجليؤيةالبروتستاتتيةمنلليهودميلاآشدالأمرل!يةالبروتصشانتيةحانتوبذلك

والجعاعات،الإسرافيليةالعبرلةالقبائلبينماالتماثلىعنالناتجثيرالماطفيالثَبسبب

واسعةلقارةالمشاعالآرضفيبالاستيطانقامايأبيضفالرجل،الاستيطانيةالأمرل!ية

قيتاهـلخيةأسبقيةأسسأوحققوبذلئا،السحانمنالمرلدتستوعبأنلهايمحنالحدود

وهي،بالصمحانمأهولةتحنولم،عذراءعليهااستولىانهادعىالتيالآرضامتلاك

الثالثالقرنفيفلسطينجؤالتاريخيةالآسبقيةتأسيصفيالتوراةقدمتهاالننىالذهـلعةتشابه
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منأولهيالفبويةالقبائلأنالتوراتيالمؤرخأدعىحيث،الميلادقبلعضروالثانيعصصر

عنالفرييالعالمدفاعفإنوبذلك،فلسطينفياعتباريعسحريسياسيحيانصمل

ايأبمضتالرجلبامشيطانادعائهعنمستبطندفاعهو،فلسطينيأرضاليهودادعاء

يحقلاولحنالمعاصؤالآمملمعظميحقأوقدفو!سوللوليميقولالأحمر،الرجلأرض

الإسرائيليينعلىنححمأن-الصادقةانسانيتتامنمنالرغمعلى-الأمريحييننحنلنا

آلافبإبادةغيرعمدعناوعمدعنقمناقددمناماالميلادقبلعاثمرالثالثالقرنفي

فيمنهمبقيمنعزلنائمالشاسعةأرضنامساحةمنزاهـلةحلءالنهودمنمؤلفة

(-خاصةمعسحرات

يتأتىفحانالمسيحيةالصهيونيةتشحيلفيالبروتستانتيالمسيحيالدينيالبعداما

الحياةتمهمثورلهحانوالذيالمنتظر،المسيحومجيءالسعيدالألفيالعصرممتقدمن

والسبتيين4،المورمونبطوائفمتمثلا،هذايومناحتىالأمرهذاواستمر،الأمرل!يةالدلِنية

توراتيةبطرلقةالشيوخمجلصفيإندياناولايةممثلبيفرلدجالبرتخطبوقد،ليوهوشهود

بالإنصيزلةالناطقةوالشموبالتتوتيةالشعوبعامأدفخلالليمشدماللهإن)قائلاليودية

مننتمحنصي،المالمتتظيمأساتذةمناجعللقد.طائلودونبحسلنفسهاتتآمللي

الصمعوبادارةمننتمحنلحيبالححمجديرلنوجعلنا،الفوضىتسيطرحيثالنظامنشر

اللهاختاروقد،واطلامالبرلرلةثانيةالعالمستعمالضوةهذهدونومن-والرمةالبرلرلة

تجديدالىاخيراالعالميقودليمختارحشعبالأجناسسائردونالأمرييالشعب

:.-.خ------ص.-دْاته(

شىفقد،الأمرلحيةالمتحدةالولاياتفيالسائدالراييمثلحاتبوهو،رايتأما

أخرىشعوياأنV)إفيهيقولالذيخطابهمتآحرةمرحلةفيبيفرلدجالبرتخطابعلى

الأمريحيةالمتحدةالولالِاتفيفنحن،ذلكعنبعيدةلي!ستخلفيتهافيأحداثلها!انت

ومرسومالدس!تورءالمتمثلوعهدنا،الأوهـليالاضطهادمن)خروجنا(والموصسمونأبارنالدينا

منايمداهبلادناآباءحانواالذلنالعظماءالرجالمنوصملسلةالآسلحاوفمحناالحمو!،

!ثيرامئيراليستاهـلخياحدثابوصفهال!تابيالحدثإنآخروبمعنى،طبعاواشنطنجورج

(.فرادتهحمثمنللعاطقة

-A)917حرس!ونوارد،الفترةتلكتبرزواالذين،اليهودغيرالصهاينةومن

اعتتقثم،المارمونمنأصبحثمالحولحر،طائفةأتباعمنأمريحيهواطنوهو(0860

سنةفلسطينءاستوطن،بروتستانتيةطاثفةأومم!مَدمنأحئراعتتقأنبعد،اليهودية
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نأيرىوحان،منتقمِوريموسىبمساعدةفيهامستوطنةتأسيسوحاول،ام851

الدفاععلىقادرامس!لحازراعيااستيطانايحونأنيجبفلسطينفياليهوديالاستيطان

الذأتي.

دعماام8،8عامفيحرسمونورثرالآمرلصيالقنصلمَذمالسياقهذاوتِ

!ودية.مستوطنةلقيامإنحليزلةمسيحيةجمعيةهعبالمشاركة

-1841)بلاحسفونوليامفحانالبروتستاتتييناليهودغيرالصهاينةواشهرأهمأما

fro)عريضةقدمقدحانوالذي،(قادم)عيصىالشهرالحتابصاحبوهو،ام

وقحوقد،لليهودالروسيةالمذابحأثرعلىهارشمونالأمرييمللرئيسام198سنةاسترحام

فيهايقولوالتي،الأمري!يةالضخصياتأهممنشخصاLITالاسترحامعرلضةعلى

الديمدحهموهي،دلامماللهتوفلعحسبوطنهمإنهادهم؟فدسطيننعيدلاألماذا

!يالأمرلحيالرئيسفيهاحثوقد،!عنوةمتهطردواوالذيلفيرهمتحوللهيعحنلا

فياليهودحقلمناقشةدوليمؤتمرلعقدالعثمانيةوالدولةالأورييةالدولعندبتوسط

مرتمروفي،هـللسونالرشسإلىمماثلةبرسالةام169سنةأرسلقدحانحما،فلسطين

أنفيهوأعلنبلامحستونحضرءوالذي،ام189سنةالأمرلحيينالصهاينةاتحاد

جماعةوانتشارتشحيلفيساهمالذيرسلشارلو!ان،(الصهيونية)أبوهوبلا!ستولى

الىعاجلاسيعودوناليهودبأنام019سنةالقدسإلىفلارتهأك!اءتتباْقدبهوء،شهود

الميماد.أرض

وهو،القدس!ؤإلأمهي!،ئتشثدأنسثاشضنبرشىئيهوشغيرالصهاينةومن

فورسيأتيللمج!س!استعدادعلىوالشعببالانقظار،الآرضأانام98Aسنة!ؤحتبالذي

التيالمديدةالرؤىفإقوالا،بذلكنقبلأنيجبوالممتلحات..للحياةالحمايةتتأمنأق

(.الجدوىعدليمةتعدانيجببالجاييةتأحدت

همأو،اصحابهماليهودأنيروناليهودغيرالأمريحانالصهاينةأحثرو!ان

الثالث.العا"حؤالنرييةالحضارةينشرواأنأي!ماعليهموأنهالغرييةالحضارةمرسسو

المالمجبههعلىمهمحصنفلسطشأننعلن(إنناام419سنهواغثرالسنالورلمول

التظاممنوأصماسيافهماجزءامميحونفلسطينفياليهوديالقوميالوطنرأن،الديضراطي

.النصر(يعقبآنيببالذيالمالمي

لأيحلأيالواقعفيهناك،ليصىنيبورهـلنهولدالأخلاقعلمأستاذقالالعامنفسوفي

اليهورو!ونالأوسطالضرقفيواسمةمتطقةيعلحونالعربحونإن.سياسيةمشحلة
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ومن،وقضتهملمطالبهمالنسبيالعدلعلىيبرهنأليهبصونآخرمحانايملحونلا

مومىوطنامامهأجلمنعلمهاالمممازعالأرضمنجزءعلىالعرببسمادةالتضحمةالواجب

.(عالميليودي

المالموفي،الخصوصوجهعلىأمرلحاجؤاليهوديةغمِرالصهيونيةشحلتوقد

بالصيونيةيدعىما-بلفوروعدبعدسيمالا-العصوموجهعلىالبروتستانتي

المقدسة،الأرضالىالعود-رفضتاندماجيةيهوديةعناصرأيضاتضموالتي،التوطينية

والإعلاميوالسياسيوالمعنويالماديالدعمتقديمهدالصهيونيةهذهدوروحان

!ؤالمامةالحياةدتهويد،العرييةالأرضعلىللاستيلاء،الاستيطانيةللصهيونية

فلصطين.

يومنصانفقدام(319-)1391ولممونالبووتستانتيالآمرلحيالرئيسأما

)قرارهفيالتمهلمنهطلبمدلانستغخارجيتهوقلر!انوائذي،الصهيونيةبالأسطورة

ذلك،لأنالوعد(لهذاالنهائيةالصيغةوضع!ساهمقدحانالذي)وهوعلنابلفورلوعد

فقدذلبامنالرغموعلى،الممحدةللولاياتالعامةالسياسةمعيتعارض،لانستغرأيحسب

صمنةعليهالأمرمحيهَالححومةوصادقتبلضور،بوعدولدمونالأمريحيالرئيساعترف

ناقالالذيوهو،صهيونيتهيظهررئيسأولهوالأمريحيالرئيسهذاوحان،ام239

فيهبدأتالذيالوقتوفي5لآهلها(المقدسةالآرضإعادةعلىوالمساعدةالعملواجبهأمن

المالمية،للإسبرياليةصرحزلندنتحتمنالبساطتسحبالأمرييةالمتحدةالولايات

العالمعةالإمبرلاليةمر!زهيواشنطنآصبحتبأنالفانيةالعالميةالحرببعيدأنتهىوالذي

!ما،واشنطنالىلندنمناليهوديالصهيونيالنشاطنقلمعتزامنوالذي،منافسدون

مرحلتهاالمتحدةالولاياتفيهابدأتالتيالسنةهيام798سنةيُعَذونالأمريحانان

،الأولموتصرهاالص!ونيهفيهعقدثالتينفسهاالسنةوهي،الإمبرلاليةايأعرلحية

المىوهى،اصمرائملأجلمنالعيرلهالبمنهمنظمهأسسالذىهوولسونالرئ!سو!اق

منافسحشرلبدالممَحدةالولاياتأدخلالذيوهو،الأسلحيةاليسوعيةالزمالةإلىتحولت

الأغلبيةأنمنالرغمعلى،فلسطينفياليهوديالصهيوتيالمضمروحتبنيفيبريطانيامع

محؤوتتبنى،(الصهاينةغير)اليهودالصهونيةتعارض!اثتالأمريحيةاليهودية

الأمريحي.المجتمع!ؤالاندماج

وتماطفيموافقتيعنأعبرأن)يسعدنيام229سنةقالفقدهاردنجالرثيصأما

،(اليهوديللشعبقومياوطنافلسطينإعادةأجلمنفلممطينصند!وق)نغماءجهودمعالقلبي
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إقامةهـلدعم،يويد!راراالسنةنفص!ؤالنوابومجلس،الأمريحيال!ونقرساتخذوقد

دعمهمالجم!لوناللاحقونالأمريحيونالرؤساءتابعوقد،فلسطين!لليهودقوميوطن

لحودمنبالمائةخمسةمنأقلام439سنةحتىالاْمرلحانالصهاينةاليهودوبقي،للصهيونية

الأمرلحية.المتحدةالولايات

الثانيةالرئاسةعهد!ؤ!انالاْمريحيةالص!ونيةالعلاقة!ؤجرىالذيالمهموالتفير

إلىاليهوديةالهجرة!يدالذيايأبيضالبرلطانيالحتا!صدورلعدولَحديدا،لروزفلت

المتحدةالولاياتلخوإنحلترأمنثقلهامرحزنقلالصهوليةقررتفضد،فلسطين

بدأتقد!انتوالتي،وبرلطانياالص!ونيةالمنظمةبنالجدلبدأحينهاومن4ايأمرلحية

ذلكعلىاحدوقد،العربودحسبأجلمنالصهيونيةتبنينحوتطوفاأقلموقفاتأخذ

49سنةبلتيمورموتمرإلى!لمته!غورلونبن rيعدلماليهودأ)ننيولوركفيا

فياليهودىِالقوميالوطنإنشاءتسهيلفيالبرلطانيةالإدارةعلىالاعتمادباستطاعتهم

.فلممطين(

بالأسطورةتعقرفلاالتيالأسقفيةالحنيسةإلىينتميروزفلتأنومع

الصهيونية،بتبنيبإقناعهذلكعناستعاضوااليهودصدقاءهآولحن،الصهيونية

نأمنالرغموعلى،الانتخابيةلعابه2يمارسبداقدحانالصهيونياللوبيوأنسيمالا

اليهوديةالهجرةموضوعحولسيعالااالصهيونيةبدعموعودهبعدانتخابهأعيدروزفلت

بوعودءيفولم،الواقحآرضعلىللصهيونيةحقيقيافصيتايقدملمأنهإلا،فلعصطينإلى

لها-

الأصلحيةوالمعادلةللعلاقةأسسوالذي،ام(949-)4591ترومانبعدءتولىوقد

حانتوالتي،اليهوديةغيرالصهيونيةيمثلو!ان،اليومهذاحتى!ائمةزالتماالتي

اللوييضفطوأهمهـاأولعا4آسمنأحثرعن،الباحثينرايحمشا،ناتجةصهيونيته

أنواعلآقسىتعرضالذيلليهوديالإن!مانيةتوومانرؤيةوثانيها،ترومانعلىالصهيوني

المممدانيةالدينيةترومانخلفيةالىإضافة،النا!يينيدعلىالمرحلةتلكجؤالاضطهاد

أنيرى!اقآيضاوهو4فلصطينفيالمقدسةالأرضالىاليهودعودةعلىترتحزوالتي

امحتيطارتارلخوب!يئ،.أمرلحافيالآبيضالرجلاستيطانتاهـلخبينتطابقاهناك

وآحلافهمالنهودلجآوقد.الحربإلىالمصشمرلندعاقداللهأ)ن!لسطينفيالعبرانيين

الظن-غلبآ!ؤ-فعلت!ماالاَئاملارت!ابالصلاحوحملالتجمعالىالقبائلمن

،(إسرائيلصواجهةفيغيرهممعتحالعواالذينوالفلستيينالعمالقةمنالقديمةالقبائل
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التظروجهةأانفيهجاءالذيالصحفيبيانهخلالمنترومانصمياسهَتلخيصهـممحن

قدراليهااليهودمنعددبدخولنسمحألىنويدآنناهيفلسطينمنالأصل!ية

إذاحتىالدبلوماسيةبالطرقوالعرباليرلطاليينمعالموضوعييحثذلكوبعد،الإم!اد

ترومانحانوقد،(سلميةأسسعلىيتمأنيمحنذلك!إنهنائهدولةقيامأمنما

أأنانيولوركمدينةفيليوديمعبدفيأعلنقدحانالصمياقهذاو!،بصهيونيتهيجاهر

أ!تولر28يومسمودآلىالعزيؤعبدالملكإلىبهابعثرسالةوفي،قووش(انا..قورش

تضجعأنالطبيعيأمنفيهايقولالتقسيمقرارصدصوربعدام489الآول()تضولن

فلسطينإلىأوريامنالمرحليناليهودمن!بيرةأعدادوصولالوقتهذاح!الح!ومة

الوطناقامةفيوطاقاتهمبمواهبهمليساهموابل،فحمسبهناكلهممأوىيجدوالحيلا

.(اليهوديالقومي

حانوا،يعدهاوماالعالميمشالحرلينيبنفمماسممالا،الأمرلحمينالرؤص!اءان

المؤسساتية،تمثيلاتهبحل-الأمرل!يالشمبأنبممنىأي،الصهيونيالهومرأسيمثلون

اليهوديةالحماعاتوأنسيمالا،غيرلعوديصهونيأحان-والنوابالشيوخمجلسيفمهابما

لخطابهاالتمليميةالجامعيةالأ!اديميةوالعئة،الإعلاموسائلوتُخضعتصككأناستطاعت

وأ،)بروتستانتية(مسيحيةواما،سياصميةإماالآمرل!يةالصهيون!ةوحانت،الإعلامي

واسرائيل/،الأمرلحيةالمتحدةالولاياتتشحدل!ال!الذاتيالتماثلصورةخلالمنعاطفية

وسطهجؤوالديمقراطيةللمساواةدعاةهمالدولتين!لتاشلتالتيالجحاعاتفحل

للجماعاتالإحلاليالاستيطانتجولةتطابقإلىإضافة،مغامرونوهم،ديحتاتوهـلةشعوب

المتحدةالولاياتأسستالتيالمسيحيةوالجماعات،الميلادقيلالثانيالقوننهاية!ؤالعبرية

9291سنةففي،العشرلنالقرنجؤفلسطينفيالصهيونيةاليهوديةوالجماعات،الاْمرلحية

أحنلمهولاءالأرضفالحيمعوتحدثتقابلت)عندماهايتزجونالبروتستانتيالقسقال

القاحلة،ماساشوسيشىشواطئإدقدمواالذينالأ!ائلالإلجليزالممشوطنين!إلاأفحر

تقلح،لمارضفيالشتاءبردوسطالثابتةالآمرلحيةجمهوهـشاقواعديرسواأنواستطاعوا

عنووحشيةعنادايقلوقلاالذينالعربالمواطنينأنالواضحمنلهم.المناوئينالسحاقويين

الرئيسموقضأيضاوهو،(الأحداثمسرحعنإبعالمميمحنلاالحمرالآمريحيينالنهود

.ترومانالأعرلحي

أمامام979سنةقالفقدحارترجيميالبروتستانتيالاْمريحيالرئيسأما

أعلاقةلىاسرائيلالأمرلصيةالمتحدةالولاياتبينالخاصهالعلاقةحولالإصرائيليالحنيست
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الآمريحيالشعبومعتقداتوديانةوأخلاقوجدانفيمتأصلةلأنهالتقولضهايم!نلا

والولاياتإصرائيلشتىدولمنالشمبين!لافيتجمعواوأقوامالروادأقاملقد..نفسه

إننا،عديدهَلبلدانمختلفةشعوبمنوفدواولاجئونمهاجرةآمةحذلكفشعبي،المتحدة

عودةشيهرحلوقبلأولاهي)سرائيلدولة)إنأيضاالقاثلوهو،(التوراةميراثمعانتقاسم

هواسرائيلدولةانشاءإن-.السنيينمئاتمنذاليهودمنهاأخرحالتيالتوراتيهَالأرضإلى

حإنساننحوهاومطلقاحاملاأالتزاماعليهوأن(وجوهرهالتوراتيةالنبوءةإنجاز

.متدلِن(و!ضخصو!أمرلي

علىالعرييالصواعأقيرى!انالذيفهو،ام(989-8191)رلغانرونالدأما

وجالوت،إسرائيلدولةيمثلداودأنبحيثوجالوتداودبينالرمزيالصراعهوالحاضر

إسرائيلتمدلملحيثمعحوسةبطرلقةالنطرةهذهتحولتوقد،الفلسطينيالشعبيمثل

بالححارةليلقيالمقلاعيحملالذيداودهوالقلسطينيوالشعب،جالوتهيبل،داودهي

قبلتتحققآنيجبالتيالنبوءاتإانالش!يرةأقوالهو!ن،الجالوتيةالدباباتدروععلى

ابناءسيأخذالربإن38الإصحاح!حزقيالالنبييقول،فعلا!لهاتحققتقدهارمجدون

!لهذلكحدثلقد،الميعادأرضفيثانيةوسيجمعه!أ،تضشتواحيثالول!يينبينمنإسراثيل

الأديانمنوغيرها،المالمومسيحي،نفسهينعتأنريفانرضميوقدسنة(ألفيبمدأخيرا

بالولميين.

ببغائيةبطرلقةرددفقدالابنبوشجورجالصلببيالبروتصتانتيالأمريىالوئيسأما

الأمرل!يىالرئيس!منحلقالهقد!انما،402ْسنةإيياكلمنظمةالمشويالمؤتمر!ؤ

الآمريحي،التارلخينبينوالتطابقبل،والتماثلالتشابهحول!ارتروجيمي،ترومان

لإسرائيلي.وا

غيرليودية،صهيوفيةبمجملهائعَذالبر!تصمتانتيةالأمرلحيةالمصميحية!إنوبالتالي

الإفجيليينالمصميحيينأإنبولولوغلاسبولجورجالأصلحيانالياحثار!تبهماوحسب

لإسواثيل،مولدةقاعدةيش!لون،المتحدةالولاياتفيمليونااريمينعددهميتجاوزالذين

سو!الممميحبأنهـلعتقدون،التوراتيةالنبوحةلتحقيقإلجازاباعتبارماإسرائيلإلىوينظرون

هذهفيالعالمليودوجفعوادولتهمبنواقداليهوديحونأنبعدالأرضعلىمجددايظهر

(.الثالثالعحلوبنوا،الد!ولة

تمسحا،أ!ثوالتخصيصريأوجهعلى)الأمرلحيةالبروتستانتيةالمسيحيةوالأصولية

الوحيدالمقتاحاعتبارهاعلىالحبىإسراثيلتشحيلعلىاليهوديةالأصوليةمنلىاصوارا
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التيالأرضاليهوديمتلكأنأيجبولذا،الم!عيدالمصرإلىووصمولا،المسيحيةلمستقبل

الخلاصوقتبميدايحونولن،ممنةالمصيحعودةتصبححيالرببهاوعدهم

.!الجماعي

هالسل،غرسىالأصلحيةالحاتبةمعمقابلةفيليندسيبرأديقولالسياقهذاوفي

)انيالعرييةالآراضيمنالمزلدعلىاليهودواستيلاء،ام679حربعلىحديثهتعقيبفي

ي!ملوالماليهودول!ن،)سرائيلدولةواقامة،فلصمطينأرضالىاليهودلعودةسعيد

حي،للعبرافمينالربأعطاهاالتيحلهاالأراضيتخليصاليومالههودعلىيجب،مهمتهم

شمبهإلىالربأعطاهاالتيالأراضيهذهيغادرواأنالعربعلى،العودةمنالمسيحيتم!ن

منالاْرضأخذعلىاليهودمساعدةبقلةالمسيحوصولنعرقلالمسيحيينونحن،المختار

أحيرمنبقو-،الصهيونيةجانبالىتقفالأصوليةالمسيحيةفإنوبذلدً،الفلصطينيين(

اليهوديةالجممياتبعضوقفتفقد،ذلكمنالعحسعلىبل،اليهوديةالأصوليةوقوف

المسيحدورتاْخذسياسيةمنطمة،الصهيونيةأي،لأنها،الصهيونيةضدالمتطرفةالآصولية

خصمبةعلىالتارلخي()المنَيولوجيالإلهيالصحيثاهـلوتتفيذيعرقلأنشأنهمنوهذا،الإلهي

التارلخ-

المسيحيالصهيونيالمؤتمربهأتىماالسياقهذافيبهنستشهدأنيم!نمثالوخير

فيهاعقدالتيالقاعةنفسوقي،بازلمدينةفيام859سنةالأولاجتماعهعقدالذيالعالمي

مدينةقيالثانيالصيونيالمرتمرغقدام889سنةوفي،ام798سنةالصهيوتيالموتمر

الئاني،العالميالمسيحيالصهونيالمؤتمرإلىالمندوبىألخنبيانهجؤجاءوقد،القدس

نعلن:.-الأبديةإسرائيلعاصمةهالقدسفيالمجتممين

فيهابما،حلهاإسراتيلأرضفيأحرارايميشوابأنلليهودالمقدسالحقاثباتتا

ليودبة.دولةوأعتبارهاوغؤوالسامرةاليهودبة

الملحةالفهلدعوةاستجابة،أرضهإلىالشتاتمنحلهاليهوديالشعبلعودةتشجيعنا

أنبياثه.فيعنهاوالممبروالحنونة

منالمِهوديالشمببهالفهوعدمابقداسةالاعترافإلىجميعهاالدولندعوولخن

أنالمرتمرأعضاءاعتبروقد،الوعد(هذاواحترام،أبدياملحاحنعانأرضاعطائهـم

القيادةوطالبوا،)سراثيللدولةالأبديةالعاصمةهيداود()مدينةالقدسمدينة

لوحماالمصيحيينالمرتمرأعضاءوبدا،اصمراتيلدولةالىالنرييةالضفةبضمالإسرائيلية

الإسرائيلييناليهودأحدانبل6أنفصهماليهودالصهاينةمنوصهِونية،يهوديةأفمدأتهم
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الممميحيةالأصوليةالدينيةاللهجةمنيخمفأنحاولالمرتمريحضرونصانوأالدين

يع!تهمالمهودبأنصزح!ما،الحاضرةالسماس!ةالم!طما!معرض-لأتها،المتحصية

اقتراح!نا)لاقائلاوجههفيالهولنديالقسموقف،بالسلامالأرضييادلواأن

إلىحلهاالأرضهذهالربأعطىوقد،الربيقولهماهويهمناماأن،الإسرائيليين

اليهود(.

أولن،السيديقولالبروتستاتتيةالصهونيةقبلمنالمتطرفالاْصوليالسياقهذاوفي

العنفلأسكمالوالمسوغين،المدافعينمنحانواالذينأالدهرلاي!المسيحيينالأصوليينآحد

أقول)إننيالمصملمالقلسطينيالعربيالشعبضدالإسرائيليةالعسحرلةالمؤسسةنتفذهاالتي

العالمسيستفزوذلك،المقدسةالإسلاميةالأماحنيقسقونسوفاليهودالإرهاييينإن

بأتهاليهوديؤمن،التدخلعلىالمسيحتجبر،اسرائيلضدمزلزلةمقدسةحربالىالإسلامي

أهـلنالسيديحرضاو،هناويشير،(الثانيبعجيئهنومنالمسيحيينونحن،الأولىللعرةقادم

محان!،اعتقادهمحسب،دِقومالذيالصضرةقبةمعحجدنسفعلىاليهودالمتطرفين

.المقدسأليهوديالمح!ل

البنيةشلتالتيهي،الخصوصوجهعلىالبروتستانتيةالمسيحيةالأصوليةوهذه

حسب،يعممىماأو،الإسلاميالعالمعلىالإمبرلاليةللحربالدينيةالعقيديةالتحتية

الإصلاميالعالمآو،الإمملامأقاعتبارعلى،الإرهابعلىالحرب،الفرليةالإعلاموسائل

الصليبيةالحربلتلكالبووتحشانتيالتصورهـلقوم،العالم!الإرهابمصدرهو

ةمعر!إلىللوصولالتاريخوتحقيهتحرضسوفالحربهذهأنعلى،البروتعشانتية

حربانتهـاءوبعد،الدينيةإسرائيلثولةواقامة،المسيحمجيءوبالتالي،هارمجدون

أبناءبتدميرالمسيحبقيادة)المسيحيون(النورأبناءفيهاسيقومالتيالحونيةهارمجدون

الآلفيةعلىالتاريخسينفتحثمومن،العالمفي(المسلمين1والأشرار،الطفاة،الظلام

،العقيديالدينيالسينارلوهذا!بروتستانتيةمساهمةسوىالعرأقاحتلالوماهالصصعيدة

أحداثئعيد،الابنبوشجورجالآمرلحيالرئيسقالهاالتي(صليبيةتمبير)حربوما

تعبيرسوى،لصماقزلةالأمرييالإعلاماعتبرهاوالتيالشهيؤسبتمبرمنعشرالحادي

،عامبشحلالمسيحيالآسلحيللشمصالدينيالنصورفيهيتمضد4جمعيلاوعيعن

خاص.بفم!لالأبيضالبيتورجالات

اليهوديالتصورتبنواالأسلحيينالبروتستانتيينمنالممميحيينايأصوليينبعضإنبل

هالعربمعتمهيديةحروبيسبقهاسوفهارمجصرنمعرحةانإلىفيهبالذيالتلمودي
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لقد!عويه0أورثمليممدينةفيمرقتمقدسهيحلببناءيقومواأنيمصنهماليهودأنحما

الصماء-منالآبديالمقدصالعحلهـشزل،المصيحيأتيبينما

الإمبرلالعةوبين))سرائي!أ،بدولتهاالصهيونيةيينالمصلحيةللعلاقةبالنسبةأما

,Aقيادةعلىمنافسدونومن،ستتنأناستطاعتقياسيوقت!ؤوالتي،حصرامريحية

رأسها:علىبنودعدةفيفتتمئل،المالميةالإمبرلالية

الوظمقيدورهاتحوَلأناسرائملدولةمنترلدالأمرل!يةالممحدةالولاياتإن

عص!رلةقاعدةتصيحبحيث،حصرماالمتحدةالولاياتلمصلحةالتقليديالاسقعماري

أحبرعلىتحتويالتيالأوسطالشرقدولعلىخلالهامننفيمنحي،بالخاصةأمرلحية

على)ستراتمحيةحيولةأهميةذاتمنطقةتشحلأنهاحما،الممطقةفينفطياحتياطي

الجفرافيالمست!وى

الأمرل!يةالمتحدةالولاياتترلدهالذيالثانيالوظيفيالدورأو،الثانيةالنقطةأما

الأوسط،الشرقمنطقة!ؤالأوربيةالدولمصالحوجهجؤالوقوففهو،اسرائيلدولةمن

تماونتالتيام569سنةمصرعلىالثلاثيالعدوانبعدبالبروزبدأالأمرلحيالتوجهوهذا

قناة!ؤالماثمتر!ةمصالحهماجلصن،وفرنسا،المتحدةالممل!ةمنمعىاسرائيلفمِه

ثمومن،التحالفهذاتجهضأنالأمري!يةالمتحدةالولاياتاصتطاعتوقدالسوس!،

أوربابدولترمطهااقيالسلسلةوقطع،إسرائيلدوكاحتواءمنقصيرةمدةبعداستطاعت

وتجلى،الخاصةلمصلحتهااسرائيلدولةوتوظيفباحتحار،تقوموأن،عامبشحلالفرلية

عالميةحربسلسلةمنحلقة،البعضرآيحسب،تشحلوالتي،ام679سنةحربقيهذا

المتحدةالولاياتو!لتأو،وظفتوقد،الأصلحيةالمتحدةالولايات!اتقومثالثة

الولاياتوصولمنهاالفايةحانوالتي،الحلقةبهذهبالقياماسرائيلدولةالأمريحية

خلالفمن،فيهاالأورييالنفوذوحصرالآحمر،عبرالبحرأفريقياالىالآمرلحيةالمتحدة

الاقتصادتالمهمةالاثمرايينمنئعَذالتيالقناةمنأورباحرمانتمالسولصقناةإغلاق

النهايةوت،السوفييتيوالاتحادوفرنسابرلطانياسيماولا،الآمرلحيوليس،الأوربي

مننهائماالأورييالتواجدتحنسأن،ومزمنةعديدةمراحلوعلى،أمرلحااصتطاعت

برأسهاتدسأنمللأو،صللثونتحاولأورياآنمنالرغموعلى،الأوصمطالشرقمنطقة

ماوهو،احياناصفاقةبحلتبعدهالآمريحيةالمتحدةالولاياتولحن،خلصةوهناكهثا

حولالآوريعةوالد!لالمتحد"الولاياتبينالقاثمالجدالتيتمثلالأخيرةؤلآونةءنراه

سياقتأيضاشهدناءوما،والإسراثيليالعرليالجانبينبينالسلاممباحثاتفيالتدخل
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مافيهاتحققأنا!شطاعتوالتي،العراقعلىلحريهاالآمرل!يةالمتحدةالولاياتتحضير

صبحتوأ،وألمانيا،فرنسامنحلتينتهالقيالأورييةالدولمعارضةمنالرغمعلىأرادته

ازدرادسوىللاوربيىيتبقولم،منازعدونالأصلحيةللسياسةرهينة!املةالمنطقة

سرا.الهزلمة

فلهالأخيؤالعولميهالإميرلاليةالصليبيةالحربتلكفيالإصرائيليللدوربالنسبةآما

الحامالرأيتهيئةج!اليهوديالصهونياللوييتجنيدهورأسهاعلى،متعددةجوانب

العصم!ريالدورعن!بديل،الأبيضرسأالبيت)نسورجانبلىإيقفوجعله،الاْمرلحي

،العراقعلىالثلاثالعصمحرلةضرلاتها!ؤتحئدهأنالمتحدةالولاياتارلَأتالذىِالإسرائيلي

نأنعممدأنلناولحن،العربمنأمرلحالأصدكاءبالتسبةالموضوعهذالحساصمةتظوا

منماشيناستفقدريماأنهاوستشعر،تحييدهامنتتحسسسوفالإسراثيليةالصهيونية

منالرغمعلى،المنطقةقلبفيالأمريحيةالقواتأصبحتأنبعدالمنطقةفيالوظيفيلورها

الإمبرلاليةبهاتحلفهامهمةأيتتقيذوراءالشديدالإسراثيليةالعسحرلةالمؤسسةلهاث

الجديد.العالميالفطامسيدةالأمرلحية

العلمانمةالقلسفةخلالومن،ححلالإمبرلاليالنظامأنلدركإسرائيلدولةإن

المباشرالمستولينسكلىمنفعةمنلهتحققمابمقدارإسراثيلإلىينطر،بتيناهاالتيالنفعية

التمسكومقدار،وأهميتها،وظيفيبدورققومللإمبرلاليةبالنسبةفإسراثيل،والاستراتيجي

علىللحفاظمم!وعةحدماتمنالإمبرلاليةتت!لفهمابينماالمغاضلةبعمقيتعلقانبها

والاقتصادي،العسحريالمردودبينوما،غيوشرعي!مقيمالإسرائيليال!ياناستمرارية

دورعنالنظرغضضناما)ذأهذا،الحيانهذاتوظيفمنتجنيهالذيالمدىوبعيد،قصيم

إسراثمل.دولةعلىالأهميةمنالمزيداضفاء!ؤالصهيونياللوبي

الوظيفيدورهاتخممرقدأنها،قلقعلى،تدرك،ام739حرببعد،بدآتإسرائيل)ن

بينالعجائبيةالعلاقةالعرليالجانبآدركماإذاسيمالا،الآمولحيةالإمبرلاليةؤلمومسصةء

مهماالعربأنيمتقدونالصهاينةالقادةبدأوقد،الإسرائيليةوالدولةالآمرل!مةالإمبرلالية

اللمبةجؤيندخلونحيضيدرحونوسوفأخطائهممنسيتعلمونفإنهممنفلينحانوا

!الأرضعلىس!مَحوالتي،إسراثيلدولةتحتمنالبساطيسحبونسوفوبالتالي،المالمية

منوبمبارحة،فيهااليهودآوصالبتقطيع()الانتقاميةالعرييةالذئابتضوموسوف،العراء

آشبهوستصبح،الراعيةللدولإزعاجمصدرست!ونإسراثيلدولةيأن،الاَنالراعيةالدول

علىعبم!الىستتحولأنهاأيفاثدةأييقدمأندونرعايةالىيحتاجبمسنيمحنما
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،المصتجداتبسببؤلمنطقةءالوظيفيدورهاجوهرفقدانهابمد4العالميةالإمبرلالية

والنيتشوية،،الداروينيةفحسبهـلذلك،الأسلحةبصناعةالحييروالتطور،والاختراعات

منتجأيمثل،الزمنيةفعاليتهلانتهاء،منهالتخلصأو،اليهوديالحمِانابادةفهجب،والنازية

صناعي.

تفذيتهاخلالومن،أمرلحا!ؤالصهيونياللويىِمعوبالتعاون،أسرائيلودولة

تقدمعممحريةسياسيةسمرحةوحالة،أزمةحالةتالمنطقةيبقيأنضأنهمنمالحل

العس!رلةأهميتهبدأتوالذي،عس!ريبدورللقياموظيفيةفرصةإسراثيللدولة

صبحآالتيوالصاروخيةالجويةمنهاوخاصة،الأسلحةمنظوماتتطوربعدبالتراجع

فإسرائيلولذأ،التدميرلةطاقتهاعلىالحفاظمعبعيدةأماحنU#1الوصولبإمحانها

الصهيونية،الاَنتتبناهالذيوالطرح،بالتآحلبداالذيدورهاتعزلرعنتبحثالآنمتذ

سوقأإصمرائيلدولةتصبح!يأللاصزمةالتممهيلاتتقدملأنالصناعيةالدولوتحث

خلالهمنوالذي،أفرلقيةوشمالالأوسطالشرقمنطقةفيهارحت!)سوبرتجارلة

ألواع!لفيهتقدمأوفيهتجيزترفيهيةوأما!ن،وساطةمحاتبفتحيمحن

منالأمرل!يةالمتحدةالولاياتلههيأتف!انتالديالدورهذاولحن،المحرمات

راسهاوعلىلهاالحليفةالدولمنستجملوالتيءأوسطيةالشرقالسوقمفهومطرحخلال

أماالوحالاتمقرهي،قطرمثلالخليجدولوبعض،ومصر،ترحياونحئها،إسرائيل

تُفشلأن،الآنالى،استطاعت)الزلائن(المواجهةدولولن،الزلاثنفهيالدولباقي

السوق.هذابناء

الىتحتاجزالتماأنهاترى،المِهودياللوليمنوبدعم،العالميةالإمبرلاليةولحن

الدعمعلىتقديمالإمبرلاليةفعلىولذا،إسرائيلدولةتشفلهالذيالوظيفيالدور

والتي،الوظيفيدورهاتحققدامتماإسراثيلدولةعلىتحافظحياليهوديةللصهيوتية

بدورتقوموهي،الإمبرياليةيد!أداةالإسرائيليةالعصحرلةالقوةحونرآسهاعلىيأتي

المنطقةفيالنهضولةالمشاريعحلبتفتيت،غيوباهضةويتحاليف،مباشرغيرأومباشر،

جوفلفيقولالسيا!هذاوفي،الفرييةالدولسيطرةتحتالعرييالبترول!إبقاء،المريية

حلفةالأقلالمرتزقحانتاسرائيلأإنالناتولحلفسابق!محرتيروهو3991سنةلينز

الحاضرا.عصرنافي

شرلحآتصبحأنتحاولبحيثالأداتيالوظيفيدورهاعلىتعلوأنتحاولو)سرائمل

مارحتسوبرأو،عاصمةتش!لآقبإمحانهاأنللإمبرلاليةنفسهاتسوقوهيى،للإمبريالية
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المشترحةأوعمطيةالشرقالسوقىتشحيلبعد،القرييةالصتاعاتلتسوشالأوسطالشرقفي

وو!لاءخبراء،الإسرائيليوقي!ونبحيث،الصهيوتيةترتثيهماحصمبالسلامفرضبعد

حونهميتعدىلافدورهم،المض!روع(لهذا)الممولونالعربأما،الإمبرلاليةللصناعات

مستهل!ين.
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الثانيالفصل

اليهوديةالص!يونية

ب!

واليهودفلسطذ

دعتوالتيعشر،الئامنالفرنمننصففيآورلافياليهوديةالننولرحرحةبدات

يحاولواوأق،المخلصاليهوديالمسيحانتظارفيالسلبيةحالتهممنيخرجواأنإلىاليهود

)9173مندلسونموسىهـئعذ،ام088سنةحتىواستصرت،بآففسهمالخلاصعنالبحث

اليهوديوالفحرالعقيدةيعضلنأنحاولوالذي،الأولاليهوديالتتويرفيلسوفام(786-

الدينامي!مِةالحر!ةآن!ما،الوسطىالقرونبعقليةيعيضالفترةتلكفي!انالذي

التاسعالقرننهايةجلأعامبضمحلالأوربيالقوميالوعيبروزإلىأدتالتي،التارلخية

الذي،اليهودي)القومي(المفهومظهورإلىأدتالتيالحرحيةنفسهاهي،الميلاديعشر

كانالتيالنضسيالخزيحالةمنللتخلصمحاولهَحؤ،الميعادأرضف!رةفيالحياةبعث

وحاول،الأخرىالأمماحتقرالذيالقوميالأوربيالاعتزازامامبهايفمعروناليهود

ليوديةأوربيةمشصلةيشلون!انواالذيناليهودمنهمسيماولاالأقليماتصالتخلص

سياققي،منهاوالاستفادةبل،حلهاإلىالوصولحاولواوالتي،(اليهودية)المصألة

المسيحية،اليهوديةغيرالصهيونيةوبتآثيرمن،الاستعماهـلةالأوربيةالتطلعات

التطلعاتمع،الأوربيةالسياسيةالقناعاتالتقتأواجتمعتوبذلكً،والاستعماهـلة

عز،مبعثلهميحونوطنإلىبحاجتهميشعروناخذواالذينلليهودوالممياسيةهالدينية

دولفيلهاهـشمرضون،تمرضواالتيالاضطهاداتمنيحميه!ا(دوليغيتو)أووملجأ

الإصلاحي!طوالحاخاميينالعلمانيينص!لالتوجههذاالتقطوقد،المصيحيالفرب

البوسنيالقلعيليوداالحاخامبدأوقد،اليهوديةالمسألةحلعلىيعملونوأخذوا،اليهود

بالدعوةام(874-)5917حاليضترهيرشتسفيالبولونيوالحاخام،ام(878-)8917
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القلعيليوداوحان،فلح!طينفيومستممراتهستوطناتلإقامةماليةنبرعاتجمعلىإ

المسيحيالدينيينالتصورلنيدمجأنوحاول،المسيحلةأوريااسترضاءحاولقد

يحمارئا!سوفمرلمابنالمسميحأنأحدحيث،واحدتصورفيواليهودي،البروتستانتي

سيتبعهالذيالأمر،المعر!ةفييصقطو!موف5)هارمجدون(وماجوجياجوجمعرحة

الخلاصعقيدةأنعلىأحدصاداود(،بن)المسيحالمنمَظراليهوديالمسيحمجيء

وليس،المخلصمجيءسيتبعهثمومن،المقدسةالأرضالىاليهودبمودةأولاستحون

شعبأ)نالقلعييهودايقولالسياقهذاوفي،اليهودالأنبياءرؤيافيجاء!ما،الع!س

وقد،الإلهيالأمرلا!متلام،آبائناارتهيالتيالأرضالىيعودأقيجب!لهإممرائيل

الأنبياء(.جميحالعودةبهذءتتبآ

المقدسةأرضهمالىهـلعودوا،أمرهميحزمواأناليهودعلىاقترحفقد!اليشرأما

يضحيألماذاالمنتظرالمسيحمجيملسلبيةينتظرونييقواأنبدل،تارلخهملمتابعةأفلسطين(

بالإيطاليينلنضتدشيئا؟نعمللاونحنآبائهمأرضأجلىصنالعالموشعوبإيطالياشعب

للارضالخلاصقدمناإذا..الاستقلالآجلمنشيءب!لضحواالذينوالمجرلبنوالبولونيين

للمستوطنينالإلهوسيسمعتدريجياالخلاصعلاماتلناتظهرفسوف،الدنيويةالطويقةبهذء

أهممنوحان،صمهيونأحباءجمعيةالسياقهذاص!وتأسعمت،(خلاصهمبيوموسيسرع

!انتوالتيالبيلو،منظمةأووجععية،أم(198-1821)بنسحرليونليوداشخصياتها

فيالغيبيةالخلاصيةالأف!ارتتحيةيجبولذلك،التارلخيةللحرا!يةالخضوعيجبآنهترى

الذي،الميمادأرضإلىاليهودلييدمميجيءالذيالمسيحمعتقدسيماولا،اليهوديالمعتقد

و!،الحر!ةلهذهالرئيسيالممفلهومندلسونموصصىو!ان،الا!سلاحرحةقادته

حانالذياليهوديالتتولرتيارانحسرأو،فشلفمَددوليةتفيراتمجموعةوبسبب،النهاية

فرنساحؤالآليانسجمعيةفرنسا!ؤتأصست!ما،مجتصاتهمفياليهوداندماجالىيدعوا

برلصَبنايمنظمةتشحيلذلكسيقوقد،العالمجؤاليهوديةالحقوقعنللدفاعام086سنة

بنايمنظمةقدمتحما،الصيونيهَبتشحيلساهمتالتيوهي،نيولوركفيام843سنة

ضدص!ونأحباءأ!عف!اقجععيةوهَفتوقدتشحلها،بعدللصهِونيةحب!يرادعمابرلت

الىاليهودعودةإلىودعتالممولري(،ال!سلاتيارتبناه)الذيمجتمماتهمج!اليهوداندماج

مسيحانيةصوفيهدينيةليوديةصهيونيةمنطمةصهيونعشاقجمعيةوحانت،المقدسةالبلاد

،هرتزليدعلىالسياسيةالصيونيةبنىأحدشخلتولحنها،سياسيةمنظمةأ!ئر-منها

أمعها:أسسعدةعلىصهيونيتهبتىالذىِ
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يميمونالمياليلدانوعن،جنسمامهمعنالثظريفضواحداشعبايشحلوناليهودان

يميشونالثيالميتمعاتفيينوبواأن،الزمانتقادممنالرغمعلى،لليهوديمحنولا

مرعلىمتمددةاضطهادعملياتمنعانوا،ذلئههـلصبب،وأنهم،أسبابلعدة،ظهرانيهابين

التارلخ-

التياربروزأ!،بتش!يلساهمتأوأسستقدصهيونأحباءجمعيةوحانت

تفجربعدسيمالاام(،885-)1842صممولنصحينبيرتصتأثيرتحتاليهوديالصهيوني

فرصعلىقضتوالتي،ام883مايوقوانينوصدوروبولنداروسياجؤاليهوديةالآحداث

سيماولا،غريهانحوأورياشرقمنواسمةل!وديةهجؤبدأتوبذلك،اليهوديالاندماج

)الممطئةبدعيماش!لتالتيوهي،الجديدوالعالموألمانياوفرنساإنجلتراالى

(.اليهودية

صهيونمِةمعبالتعاونالتتوسلة(،)الردةاليهوديةالتتولرحرحةفشلأدىلمد

!ؤضديفة1االيهوداسقجابةحانتالتيالإمبرلالي(،الاستمماريالبمد)ذاتالآغيار

أجل)منالعالميةلليهوديةالسياسيالجناحتُمثلوالتىِ،الصهيونيةظهورإلى،البداية

قائدةنفسهانصتبتوالتي،(القانونيحعيهفلصطينفياليهوديللشعبوطنإنشاء

بازلفيام798سنةالأولمؤتمرهاتعغدألىاستطاعضوالتي،أورباحؤاليهوديةللجماعات

قدحانوالذي،هرتزلتيودورالقانونيالصحاجؤالسياسيمسيحهابقيادة،بسوس!را

وطورهاحالمشرالحاخامأف!ارتيتىهد!انالذىهسموسىلدعلىف!رلالملمذ

عددوحان(،اليهوديالجنسعلىأيوالعرقالدينعلىتقوميهوديةقومية)نطرلةالى

أويحا-وهذا،الإنسانجسدتشحلىالتيالعطامعدديمائلوهو،602الموتمرأعضاء

أنمنالرغمعلى،حياإنساناوتضحلتتجمععظامارأىالذيحزقيالتبوءةيحقق

قادةصانالعحصعلىبل،حديناليهوديةعلىبنيتها!ؤتعتمدلمالصهيونية

هرتزل،يفملصان!ماالدينيةوالشعائرللطقوسخرقأوعداءحالةعلىالصهيونية

يقومالحاخاماتمنمراىعلىفحانوالِزمانأما،ملحداحاقنوردوماصسأنحما

تشحيلإلىاليهوديةللصهيونيةالأواثلالآباءدعافقدمذاأجلومن،المباحالطمامبخرق

أنيرونحانواالقادةهؤلاهأنحما،)يهودي(دينيلا)عبراني(قوميآمماسعلىدولة

مرحلةعننتجتراثلأنهمنهالتخلصيجبالشتاتمرحلةفيتفمحلالذيالتراث

أوتحوللمنالمؤسممينالصيونيةقادةاستطاعوقد،انهزاميأتراثاَيشحلوهو،الزيمة
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المنطلقاتاختصارهـلم!ن،سياسيبرنامجإلىاليهوديالدينيالممتقدتسييسأوترجمة

:نقاطبثلاثالصهيونيةالنظرت

التاهـلخيةيحدودهااسرائيلمملحةارضاستعادة

القديموطنهفياليهوديالشمبتحولناعادة

العالمليودبينالقوميالوعيإيقاظ

يعقيدتها،يومنفمعببتصنيعقامتثم،حفحرةالبدايةفينشأتوالصهيونية

رأس،مقلويةهرميةبنيةذاتدولةبتثصحيلقامتثموصن4لتصورهاتحتيةشيةهـلشل

والذي،المقلوباليهوديالمجتمعىِالهرمحالهو!ما،ايأعلىالىوقاعدته،الأسفلإلىالرم

غيرالبسطاءالناسبعضفيشغلهقمتهوأما،وقياديةوثقافيةغنيةطبقةقاعدتهتشحل

عام.بشصلالاجتماعيالهرمعحسعلىا!لميزلن

فلص!طينإلىللهجؤ!السياسيةالتاريخيةودعاوصا،عقيرتهاترفحالصهيونيةوبدأت

وحان،ا!ربيالشعبحسابعلىفلسطينفيعالمييهوديغيتولتشحيلالميعاد(رض)1

هرتزل4تيودورجانبالىالأولىالتآسيسيةاليهوديةالصهيونيةالشخصيماتأهمم!

،ام(179-امهـا)بيرلوروخوفدوفواليساري،ام(379-)1856هعامآحادالحاخام

-)539وايزمانوحاييم،أم(049-188!)جابوتتس!يفلاديميرواليميني LAVE)ام،

داخلمناليهوديةالمسألةحلجؤتبحثححرحةالعالميةالصهيونيةأسسواالذين

قادةأدركوقد،اليهوديةغبرللصهيونيةبالنسبةالأمرهو!ماخارجهامنلا،المشلة

خلالمنالأيتمأنيمحنلااليهوديةالمعمألةحلاق،استضمراقيةبرزية،الصهيونية

والذي(الصامت)العقدبدعيماوهو،الفرليةالإمبرلاليةوالمصالحالتطلعاتمعالقعاقد

.أنعلىينص

تهجيرليودأجلمن،للصهيونيةالدعمسبل!لبتقديمالعالميةالإمبرياليةتقوم

دونوحتىبل،مقاومةأيدوقالعالميةالإمبرلاليةلهمستقدمهاالتيفلسطينإلىاوربا

قدالصهيونيةايعمرائيللدولةالأولالرئيصوايزمانحاييموحان،الوطنيبالمعنىسحان

ممثلةالقرييةوالإمبرلاليةالصهوشِةيينالصاصتالعقدبنودمنالبندهذافضح

خاليةفلصطيننتحملمأنعلىالإنجليزمعاتفقناألقدصزححيناليهوديةغيرالصهونية

.السحان!من

تقومالصهيونيةاصمرائيللولةجعلخلالىمنفيحوقالعقدهذافيالصهيونيةدورأما

السيامميةللمتنيراتوتبعا،الإمبرلاليةمتطلباتحسبللتمديلقابلةوظائفبعدة
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الحيانمنالمالميةالإمبرلاليةجعلضفقدهناومن،والدولية،المحلية،والعسصرلة

المستوىعلىولاالجفراحؤ،المصتوىعلىلا،محددتشحلللهليسحيانا،الإسرائيلي

أهمولحن،بهيقومأنيجبالتيوالوظيفةيتتاسببماللتعديلقابلا!يانا،الصياصي

هما:دولمهاخارلمنبهماالقيامالصهيونيةعلىثابتيندو!لن

وتوظيف،الطفيلي-اليهوديالفائضمنأوربابتخليصيتمثلالاولالوظيفيالدور-

انجراثيموبث،العربيةللمنطضةالاقتصاديةالبنيةإضماففياليهوديةالطفيليةالصفة

للإمبرلاليةيصمحالذيالآمروهو،والإسلامي4العرييالمالمبنيةفيالعامةالمرضية

وحؤ،الاقتصاديةمقدراتهسلبهعليهاولسفل،العربيالعالمعلىأل!منةمنالعالمية

يمحنمذاالعمماسىص!اثهابمشصملانهامرى!انت،الصهمونيةفإن،نقصهالوق!

جبتهيخلعانضمنهاليهودييستطيعالميماد(رض)1فيعالمياًغشوتضت!لأنلها

عالجدارأوبجبةواستبداله،الأخرىالمجتمعاتمعاندماجهدونتحولالتيالحلسية

الصهيونية.الدولةحول

قاعدةحونهافهو،الصهونيةالدولةبهتقوماقيجبالذيالثانيالوظيفيالدورأما-

تحتاجهاالتيالحبيرةالتحاليفبدل4رخيصةتحاليصذاتمتقدمةإمبرلاليةعسحرلة

.المدىبعيدةوالصوارلخ،الطائراتحاملات

المناسب،الوقتو!ؤ،الطارثةالأحداثسيرفيتاثماركأناسرائيلدولةعلىأ!حما

تهديدأيادتمرضتلوفيمالمصالحهاالاصتراتيجيةالحلولتجدأنالإمبرلاليةتشطيحشما

المنطقة.حؤ

أنهتماماتدركالدورهذاعلىالعالميةالإمبرلاليةمعتعاقدتأصلاالتيواسرائيل

اصشمرارعلىآحبربطمآلينةتشعرأوتحونمابمقدارللإمبرلاليةمنافعمنتحققمابصقدار

جهةمنالإمبرلاليةمنتتقاضاهاالتيبالمحافأتفائدتهاارتباطالىاضافة،جهةمناقامتها

.أخرى

تبررالفايةشعارتحت،مضروعهابعولمةبدأتقدالآولموتمرهابعدالصهيونيةحانت

اليهوديةتالطائفةتميضهاالتيوالشقاءاليؤسحالةمنمصتفيدة،)الميحافيلية(الوصيلة

سياقءبالانتشاربداقدحانالذياللاساميةمفهوموأنسيعالا،الفرليألعالمبلدانحل

عنصرافيهرأتوالتي-الص!ونيةوأخذت،الآوهـسةالمنصرلةلخوالآورييةالقوميةتصاعد

الغرليوللعالمللمهودوالجزعالخوفموصميقاطبولهعلىتدق-المصتقبليمشروعهافيايجابيا

التحضيرلة(،الأبيضالرجل)رسالةنظرشهخلالمن،هرتزلاستدرجوقد،سواءحدعلى
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آسيا(،فيأوربا)متراسباليهوديةالدولةصؤربحيثالمالميةالإمبرلاليةوالمؤسساتالدوائر

أحدىتبنيتعنيوالتيالدوليةالبراءةعلىللحصولالعالمدولإلىمتعددةبزلاراتقاموقد

،بالعرفمرتزلأجادوثد،متبادلةمضتر!ةمصالحأصاسعلىالصجونيالمشروعاللول

فمهتهاوتفتح،مشاعرهاوتدغدغ،آذانهاتطربالتيالموسيقى،حدةعلىدولةلحل

الاقتصارية.

حاهللحملالتيالديونرفعالحميدعبدالعملطانعلىعرضاسطنبولففي

أمله.خيبقدحانالردلحن،الصقوطإلىالأيلةالإمبراطوهـلة

برلطانيا،جانبإلى،تلدًالأونة!العظميينالقوتينإحدىوهي،ألمانياوفي

الشرقي(الحيوي)المجالضمنألمانيةمحميةبدورتضوميهوديةدولةمشروعهرتزلطرح

لألمانيا.

الحلأنأدرك،ألمانياأبوابعلىالوقتبعضضاعأأنويعد،هرتزلول!ن

دولهَاقامةعليهاعرضالتيلندنمنيمرالذيهوفلسطينإلىالوحيدوالطريق،الوحيد

الإنليزيالمستممراتوفلرتشامبرلينوافقوقد،السوسىلضاةوحارسةحاميهَيهودية

لقريهماوالعرلشسيناء!اليهودتوطيغيتمأنواشترط4هرتزلطرحعلىام209سنة

هذاجؤالتقدمدونحالتالمنطقةتلئاجؤالمياهنقصمش!لةولحن،السوشىقناةمن

وافقوقد،اوغندا!اليهودتوطينفحرةام309صمنةأيضاعليهطرححما،الطرح

أساسعلىلا،المناورةأساسعلى،هرتزلومنهم،الطرحهذاعلىالمؤتمرأعضاءبعض

سنةهرتزلموتبعدنهاتياالطرحهذارفضوتم،اعتقاديحصبالحقيقيالقبول

ام.409

اليهوديةالقوىحلحلالهامنيمتصليوديةدولةاقامةهرتزلعرضروسياوفي

للفحرة.يتحمسلمالقيصرل!ن،روسيامضجعتقضالتيالثورلةاليممارية

الملكردلحن،ايطاليارعايةتحتليبيا!ؤاليهودتوطينهرترلطرحإيطالياو!

فقدالباباأماآخر(،شخصمنزلفي)البناءبالمشروععلىعلقحينبارداحانعمانوثبل

لآماله.مخيبةالفعلردود!انتوبالتالي،(ال!فرة)اليهوددعمرفض

والتي،الصهمونيةالمنظمةحولاليهودلمعلىقدمابالمملاستمرهرتزلولحن

لامتلاكالأسسوضعولحنه،جفرافيا(ودونضعب)دونغرائبيةدولةمنهاجعل

ومن،ام409مشةبدأتالتيالثانعة(الصهيونيةاليهودية)الهجرةخلالمنالمتصرلن

دافيدلهخلفاالمرتمروترأس،هرتؤلماتالصنةتلكوفي،الثانيةللمرةالشرقيةأوريا
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سنة(والترقيالاتحاد)حزبانقلابمنبرثاصمتهالصهيونيةاستفادتوقد،ولفسون

الهجؤعلىالمفروضةالقيودتخفيفالىأدى،لالمحصلة،الذيالأمر،ترصيافيام8ْ9

البشريةبالطاقاتدُعمتأنبمدقليلاالصهيونيةتقوتحيث،فلسطينالىاليهودية

منبدلاواربي3أوتوالصهيونيالمرتموترأسام119سنةوفي،فلسطينالىهاجرتالتي

ولفصمون.دافيد

اليهودالمهاجرلنعددحم!الخفاضإلىأدتالتيالأولىالعالميةالحربانطلاقومع

عنعزلمتهاتتثنلمالتيالصهونيةولحن،بالترنحالصهيونيالمضروعبدأ4فلسطينالى

نشاطاتهاحثفت،للمستقبلالصهيونيةاستقراءخلالومن،مفمروعها!ؤقدماالمضي

خلالمنالنهايةحؤواستطاعض،زصانهافيالعظمىالقوىاحدىالمتحدةالمملصةنحو

حقالمانحةالدولةسيمنحالذيالأمروهو(الدولية)البراءةعلىتحصلأنالمتحدةالمملحة

والقوةالمالسبجعلحعا،حمايتهاتحتفلسطينفيالصهمِونياليهوديالاستيطانوضع

،الواعدةالدولةخدمةفي،والصمرلةمنهاالعلنية،والعمَليةالماديةاش!العاب!لاليهودية

وزيرالملأعلىأطلقهالذيالوعدإعلانفيالسبقحقالإنجليزلةللمباررةحاقوقد

والذي،ام179ا-2-ايوم!ؤبلقورروتشفلدليونيلالمسيحيالصهيونياللو!دخارجيتها

للاثمعبقوميوطنتأسيسالىالعطفبعينتتظرالملكجلالةححومةأانقيهجاء

لنأنهجليايفهمأنعلى،الغايةهذهتحقيقلتسهلجهدهاوستبذل،فلسطينفياليهودي

اليهوديةغيرالطوائفبهاتتمتعالتيوالدينيةالمدنيةبالحقوقالإخلالشانهمنبعمليؤتى

البلادفياليهودبهيتمتعالذيالممياسيالوضعأوبالحقوقولا،فلسطينفيالمقيمة

.الآخرى(

!ؤالفرنسيالنفوذمحاصرةالوعدلهذااعلانهامنأراد!مدوحان!برلطاتصا

الذيالوعدوهذا،سابقهمنأهميةالأ!ئرالهاجسوهوالسوسىقناةعنوالدفاع،لبنان

ألمانياأهمها،اوهـسةدولةمنأحثرحواليسفيلهممائلةوعودتحرلرعلىالعمليتمحان

والمتوقع،أدنىأوقوسينقابأصبحتالعالميةالحربنهاية!انتالفترةتلكففي،والنمسا

نتاثجحسمبالنفوذلمناطقجديدةخارطةور!مم،جديدةدوليهَتحولاتعنستسفرأنها

الأولى،المالميةالحربطرفيجانبيعلىانقسمتقداليهوديةالجماعاتوحاثت،الحرب

الدولحانتفقد!بذلك،المَوىميزانتحولاتفيفعالدورالجمامحاتلتلكوحاق

تائيرذاتاوراقبثلاثةتمسكصانتالتياليهودية(لجماعاتلاصترضاءتسمىالمتحاربة

الحربةتلكحيير!ؤ
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،الحربجبهةفيجاتبهاإلىللوقوفاليهوديةالجماعاتحسبالدولمحاولةمنهاالأولى

التي،روسلا!ؤخاصةأهعيةلهاحانالورقةوهذه،ضدهاالجماعاتتلل!وقوفبدل

وحانض،الحربجبهاتعلىمعاناتهاجانبإلى،داخليمخاضحالةمنتعاتىحانت

الرحائزمناليهوديةالجماعاتوحانتالانفجار،للحطةنفسهاتحضئرالبلشفيةالثورة

وعدإعلانمنأيامخمسةبعدالثورةتفخرتوقد4الشيوعيالحزبفيوالقياديةالمهمة

بلفور.

الماللبيوتاتملحيتهمههي،اليهوديةالجماعاتبحوزهحانتالتيالثاتيةالورقةأما

بالمعداتالجيوشلدعمماليةقروضعلىللحصولتسعىالدولحافتحيث،العالمية

الداخلي.الاقتصادودعم،العسحرية

الجانبالتأئيرعلىاليهوديةالجماعاتإمحانيةخلالمنف!انتالثالتةالورقةاما

العالمية.الحربدخول!بعدأمرهحزمقدي!نلمالذيالأمريحي

اصتطاعت،الي!هوديةالجماعاتل!سبالوعدهذاإطلا!قعلىالدوليالصباقوجؤ

النمسا،سيماولا،الدولجعيعتستبقأقالأمرل!يةالمتحدةالولاياتمحبالتتسيقبدلطانيا

منالدوليةالبراءةعلىالحصوللهايحفلالذيالوعد!واليحمهافيتعد!اتتالتيوألمانيا

.الحربفيجانب!اإلىاليهودحسباجل

الححومةعلىأمرلحياضغطاجنَدقدآمرلحالمودزعيمبراندابشحانوقد

وتم،الوعدمسودةتحريرفيالأمرلحيالجانبشاركوقد،الوعدلاستصدارالبرلطانية

!لصدورهبعدالوعدعلىوافق!مما،والأمرل!يةالبريطانيهَالسلطتينبينعليهاالاتقاق

!برى.دوليةمؤامرةضمنفلسطينلتدخلالحبرىالدول

منهمسيماولا،والمفحرينالسياسيينمنال!فيرأن،هناذ!رءوالجدير

!انتالصهيونيةأنالىيذهبالذيالتصورأو،الفحرةيلصعواأقيحاولون،المرب

يحنولم،لليهودقومياوطثاليحونالأرضيةالحرةوجهعلىمحانأيعنتبحث

اليهوديةالميعادأرضإلىأالعودة(فيوثابتمبدئيتصورالصهيونعةالقياداتلدى

بينالارتباطفكمحاولهَمنيتبعالمفحرينبعضتبناهالذيالتصورومذا،التوراتية

هذاهـلحاول،اخرىجهةمنالدينيالعقيديببعدهاوالصهيونية،جهةمناليهودية

لحلنهضتقد!انتوانوهي،سياسيةمنظعةأنهاعلىالصهيونيةإظهارالتصور

هذاأنحما،اليهوديبالدينوثيقارتباطأوعلاقةأيلهاليسفإنها،اليهوديةالم!لة

الصهيوني،الف!رفيألدينيالقوميالوطنمفهوممنيسخفأويقللأنيحاولالتصور
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منالصهمِونيةعلىيُطرححانماعلىتصورمموالمفحرون،الساسةهولاءبنىو!د

!انالتيالمواوغةالطرلقةوعطى،الاستعماهـلةالآوربيةالدولهَبل!نكَوميةأوطان

ظاهرلا،تلدًالطروحاتعلىيوافقولىبحيث،الطروحاتهذهعلىبهايرذودالصهاينة

فحرةجوهر!شفأنمنالرغمعلى،المبدأحيثمنعليهايوافقودقأنهملو!صا

)جبلمنالمآخوذ)الصهيوتية(المنظمةاسمالىالنظريتعدىلاالصهيونيالقوميالوطن

داودالتوراتيالملك!ارحيث،داودبمدينةيدعىماوهو،القدسمدينةفي(صهيون

فيآورشليمعلىاليهوداستيلاءقبللهعاصمةأومقراصهيونجبلقلعةمناتخذقد

فإندبذلك،التوراتيالادعاءحمشاالميلادقبلالأولىالألصبدايةسياق

المعل!ةهيفلسطيناعتبارعلىفلسطينإلىاليهودإعادةعلىيقومالصهيونيةجوهر

يهوديمادي-ديثيمذهبهيالصهيونيةأرالتصورهذاتجاهلوقد،التوراتيةالدراودية

للدينالحلوليالتصوربينوما،الفرليهَالعلمانيةالرؤيةبينمايوفْقآناستطاع

.اليهودي

خلالمن،يبطنلامايظهرأوربا!النفوذأصحابمعحوارهءهوتزلوكان

فقدهناومن،سراثره!يدوركانعماي!شفأنقبلومات،الفضفاضحواره

ي!ونأنأولولاتهفييضعي!نلمهرتزلانإلىيذهصتصوراالباحثينبعضحوْن

الصوفيبالوطنحثيراليهتمهرتزليحنولم،حصرافلص!طينفيلليهودالقوميالوطن

نا،نوهنا!ما،استطاعوالذيهرتزلثعلبيةفيهأئرتمص!طحتصوروهو،اليهودي

حاولوقدالوعد(،)يواءةعلىالحصولأجلمنالموصميقامنتهواءماأذنلحليعزف

سيجمعفهو،انممانيامطلبالليهودقوميوطنإنشاءإلىدعوتهمنيجعلأدتهرتزل

لنالذيالوقت!،محانغيرحؤلهايتعرضونالتيالاضطهاداتمنولححميهمأليهود

الفمعوبفيولا،فيهاسيحلالتيالجغرافيا!ؤضررآيالقوميالوطنهذايحدث

للذهابوعدآبَاصشحواذمنالتمحنغايتهاالتي)التمسحن(صيغةوهي،بهالمحيطة

حانالذيالوقتجؤ،الصهيونيهَوالقهادةهرتزليضمرحيثإلىخطوةأثرخطوةبه

الدولشفقةليستثيرحينافهو،اليهودمنأوربابتهديديقوممبطنةخلفيةبطريقة

أثتاءقاللندنففي،يهددهاوحينا،ومطامعها،جيوبهايثيرشهيةوحيذا،ال!برى

اليهوديناصمرواآنالإنحليزمصلحةمن!آن،لليهودالقوميالوطنلفحرةشصولقه

!يفيعلمأحدولااليهودبهايقومثورةخطرعلىأيقضونبذلكلأنهم

تتتهيإ.
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الخطابونضى،الرتزليالنهجنفص،ماثرجهَالى،الصهيونيةالقياداتتابعتوقد

اللورو!فمفوقد،لليهودالقوميالوطننحومسيرت!مسياقىفيالفضفاضالمراوغالثملبي

فتف!رجؤ،شيثاوايرصانلكيقول)بينماقالحينالخياصيةهذهام919صشةحرزون

يفحرفيإنه.الاختلافحلمختلفاأخرشيئاعينيهنصبمويضع،لليهودقوميمرحز

ستارخلضذلكًتحقيقالىيسعىانهاليهود-يح!مهمخاضعينعربوسحانليوديةلولة

.وحمايتها(البرلطانيةالضمانة

عليهاتقومالتيالآليةواستحضاف،قرا!هيرلدمنعلىأن،أعتقدفإني،هناومن

التوراتمِةالادعاءاتعلىالمبنيللتادلخأليهوديبالتصورملمايحونأنءالصهوتيةالحراحية

منآحثواندماجأو،اسيةأو،عرقاو،)ديانةاليهوديةحونعنالنظرويفض،التاريخية

أمامالوقوفمنتمنناالمممقةالقراعةهذهفإناع!صَاديوحسب،العناصر(هذءمنعنصر

وأ،نتعاملألايستوجبالذيالأمر،التارلخيبالعتادتسميتهايم!نخاصةتار!خيةظاهره

ثلاثةقرابةإلىيعودتاريخيأعمقأللص!ونيةيأن،صطحيةبطرلقةالصهيونيةالحر!ةنقرأ

عام.آلاف

-033-

http://www.al-maktabeh.com



فلسطمنإلىوالهجرةالصهمِونمه

الثانيةالألفيةبدايةتتتصاعدالمقدسةالبلادالىاللعودة(الدينيةالدعواتبدات

المذمبلدىوخاصة،المسيحيالدينيالتعصبتصاعدمعمتزامنةوحانت،للميلاد

أيدمنالمقدصمةالبلادالتحريرالصليبيةالحوبقادالنهايةفيوالذي،الحاثوليحي

الميعادأرضإلىالعودة(1ال!رةدعواتحانتفقد)المنهزميز!ألل!هودبالنسبةأما4(المسلمين

هالمفيليودااليهوديوالشاعرالفيلسوفدعوةأهمهامنوحان،رومانسيةدينيةطبيمةذات

(A0.411-ا)تصاعدت،اليهوديةللجماعاتالأوريييناضطهادعمليا!تصاعدولعد،احر

ودعوة،ا-ا(ا-105532)مولوغسولمونوتلميذه،روبينيدافيددعوةومنها،الهجرةدعوات

نفسهاعتيروالذي،ام(676-)1626زيفيشبتايودعوة،ام(أ-06657)4إسرائيلبنمنشة

المالجمعمناليهودتمحنأنبمدسيمالا،اليهودمملحةبناءسيميدالذيالمنتظرالمسيح

فلسطين.مثلىفقيرةمنطقةفيوالعقاراتالأرضيشراءمنيمحنهمالذي

جوزلفدومالإسبانياليهوديدعوةهيالم!فيذحيزدخلتالتيالدعواتأولىو!انت

أخذقدحانانبعد،طبرلابحيرةقربالأرضمنقطعةبشراءقامالذيام566سنهَنا!

اضطهادمنالارييناليهودبعضالمسموطنةتلك!ؤأسحنومد،العثمانيالسلطاقمنإذثا

المستوطنونهرلاءشحلوقد،إسبانيافيوخاصة،ال!اثوليصيةاوريافيالتفتيشمحا!م

قربالثانيةالممشوطنةوقامت،الأتباعالحثيرمنتجدلمولحنها،ليوديةصوفيةطائفة

10006,?983سنةحتىالتاهـلخذلكمنذاليهودمنالمهاجرلنعددبلخوقد،يافامدينة

منمفيوريموسىلل!هوديمصتوطثتانأُنشئتوقد،00181العددبلغام5ALمشةو!ؤمهاجر،

ليودى،مح!موطن00024المددبلخاملمه3سنةوت،وطيرلةصفدمدمنمى!ؤام855سنة

الحسندرالروسيالقيصراغتيالفيبالمضارحةاتهامهمإثرلليهودالروسيالاضطهادهـلمد

فلسمطين،إلىاليهوديةال!راتوتنظمتدعوبدأتالتياليهوريةالمنظماتبرزت،الثاني

:موجاتش!لعلىتتمالجراتتلكو!انت

جمعيةعليهاأشرفتوالتي،ام798-اهه2سنتيبينامتدتالتيالموجةأولهاحان

تمالذينعددبلغوقد،روتشيلدأليهوديالبارونهَبلمنومؤلت،صهونأحباءاوعشاق

وألمائيارومانيامنثمروسيامنقدمواليوديآلافخمسةقبرابةفلحمطينتتوطينهم
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الزمنمعالقليلهذاول!نبال!ثير،ليسالعددهذاأنمنالرغموعلى،والنمساوبرلطافيا

اليهودو!اق،فلممطينصفيرمثلبلدفيالديموغرافيةالتغيراتحبيرفيأثرلهحان

لهمأجانبحمواطنيندخولتأشيرةعلىحصولمبعدتصللافلصطينإلىيدخلونالأش!ناز

العملية.هذه!البارزالدورالأجانبللقناصلو!ان،خاصةحقوق

استطاعتاقبعدملحوظبشحل،فلحمطينالىاليهوديةالهجرةهذه،تزايدتوقد

التيوهي،المرييةالمنطقةلخوالإمبرلالبةالمخططاتمعوظيفيبشىترتبطأنالصهونية

الثانية،ظمرةالشرقيةأورياومن،ام409سنةبدآتالتي،الئانيةالهجرةأو،بالموجةدفعت

أم139سنةاليهودالمستوطنينعددوبلغ،اليهوديةالهجرةقوانحِنمعترحياتسامحتأنبمد

055لخوَالأولىالعالممةالحربنهالةءيلغحمىللانخقاضعادوالذى،نسمة00085

الحددالمستوطنينطالتعنفأعمالالىفلسطينفيالمتسارعالاستيطانأدىآنبعد،نسمة

لارؤجتالتيللخديعةالجددالمستوطنيناكتشافئانيةجهةومن،جهةمنوممتل!اتهم

ثالثةجهةومن،وعسلالبناتسيلالتيالأرضإلىالهجرة!الإعلاميةحملتها!الصهيونية

عنها.اسفرتالتيوالنتائج،الآولىالدالميةالحربإلىقادتالتيالعالميةالتفيرات

فلسطيى،شواطئإلىتصلالمحجرةأمواجعادتالآولىالعالميةالحربانتهاءوبعد

الذي،ام179سنةبلفوروعد!إعلان،فلسطينالإن!ليزيالجيشدخولبعدسيمالا

الدولقبلمنبدعمالاستيطانعملياتازدادتوبذلك،حينهاالحبىالدولبهاعمَرفت

موجاتشحلعلىالهجراتوتلاحقت،الص!ونيةالمصالحمعمصالحهاأتفقتالتيالأوربية

الغرليةأوريادولومن،الأولىبالدرجةالشرقيةأوريادولمنالمهاجرلنأغلبوحاق

(والمغربوإيرانواليمنأالعراقالأوسطالشرقدولومن،الئانيةيالدرجةومستعمراتها

الدولةاعلانيوماما-5-5489حتىفلسطين!اليهودعددبلغوقد،الثالتةبالدرحة

.ليوديمستوطنألفستماثةقلسطينفيالصهيوتية

!انتآنهـلعد،فلسطينفيالسياصيالجهازعلىاليهوديةالصهونيةحازتأنوبمد

تلكانفتحت،أورلا!اليهوديةللغيتواتضمبيهأوبديلهيفلسطينفيالمستوطنات

منويالتالي،العظمىالدمولقبلمنعليهممترفسياسيتشحيلفيبعضهاعلىالمستوطنات

سنةالعودةقانونبسنالإسرائيليةالصهيونيةالححومةقامتوقد،الدوليةالعئاتقبل

،أم679سنةحزلرانحرببعدتزايدتحيث،التوطينعملياتاستمرتوبذلك،ام059

-الأخيرةالآونةفيالشيوعيةسقوطبعدحبيرأتزايدأحققتصا

فلسطينإلى،العشرلنالقرنوبدايةعشر،التاسعالقرننهايةفياليهوديةالجرةبدأت

لاحظوامنذ"أن،العربمضاجعتقضالهجرةتلكوحانت،العثمانيةالسيادةتحت!انتالتي

-332-

http://www.al-maktabeh.com



الفضراءهمفلسطينالىعاثواالنيناليهودأنالمعروفومنعشر،التاسحالقرننهايهَفيتزايلما

بالآمنينممونأورلاتغلبهمأظلفقدالماليةالصهيونيةوقادة،اليهودأغنياءأما،والمستضعفون

يمدالمصتوطناتوتالحربساحاتقيوالموتالخوفإلىبالفقراءودفعوا،الفارهةقصورهمفي

ضدالبسيطةالمسحرلةالأعمالبمضعنهانتجوالتي،العرييةالشمييةالاحتجاجأعمالبداتأن

بالتش!لاللموديةالإرهالعةالتتظيماتفيهبدأتالذينفسهبالوقتتزايدتوالتي،العجؤهذه

منطمةشثمحلتا909سنةوجؤ،الذاتيالدفاعشعارتحتام798سنةالأولاليهوديالمؤتمربمد

)الدفاعشعارالىتحولوالذي،الذات!أ)الدفاعشعارتحتالصهونيةالميوديةالهاشومير

الأرجوقمنظمةعنهاانشقتوالتي،م9016ستةالهاجانامتظمةمحانهاوحئت،الإيجاب!ه

ثم،السريالنشاطذاتعدداوالأقلتطرفاالآصثرشتيرنمتظمةعنهاانشمتوالتي،المتطرفة

الأجنحةحاْحدضمنهاتشحلتأو،()الصاعقةالبالملاخمنظمةالاجانامنظمةعنانشقت

الإسرائيلي.الدفاعجيشنوأةحانتالتيوهي،للهاجاناالضارلة

الذيالإنحليزيالاستعمارحمايةتحتالعربضدتعملالتتظيماتهذهحانتوقد

مجازرعدةالممظيماتهذهنفذتوقد،الواقعأرضعلىبلفور()وعدسينارلويُعذ!ان

9القسطلمجزرةةأمعها LA- -LA91ياسينْديرومجزرة،أم LA- i- iمتظمتوتفذتها

حاملأ،ةامما25منهم،فلسطيني254قتلوتم،البالماخمنطمةمنبمساعدةوشتيرنالأرجون

المنظماتأخذتوقد،أمهاتهمأمامأوصالهمقطعتالعمرمنالعاشرةدونطفلا52و

الحيءلهنوطافوا،عارلاتوهنمحشوفةم!ياراتعلىوحملوهنالنساءيعضالصهيونية

الأمرالعربنفوس!الرعببتالحبير!الآثرالحادثةلهذءوحان،القدسفياليهودي

المشهدبيفنوصفوقد،المجاورةالدولإلىهـريون،قراهمالحئيرمنيخلونجملهمالذي

اعتقادوهناك،(ياسيندير.-ياسيندير:صارخينليريونالمذعورينالعربحانأ..قالحين

أجلمنبهاخاصسيناهـلووضحتممنهجيةمجزثةعنسحبارةحانتقاسم!فرمجزرةأق

فلسطين.!زالعربيالشعبنفوسفيالرعبلبثاعلاميةمجزرةجعلها

واستمرتحما،فلسطينفيويقوةأقدامهاتثبتانالصهيونيةاستطاعتالنهايةوحؤ

النضوبوبص!بب،ولحنهذايومناوحتى،العالمألخاءجميعمناليهاالاستيطانيةالهجؤ

فلصطين،إلىاليهودالمهاجرلنعددتدريجيبشحلتتاقصفقدال!رةلمصادرالنسبي

ثم،الشيوعيالعالمتفص!بعيدموقتلشحلللتصاعدوتيرتهاعادتالهجرةتلكولحن

تطلقهاالتيالمخاوفبسببالصهيونيةمضاجعيقضزالماالذيالأمر،ئانيةللشحوبعادت

عددبينالحيمفرافيةالنسبةوتفيرأت،القادمالقريبللزمنالديموغرافيةالاصمتقراءات

هما:أمماسيتينبقضيتينوالمتعلقة،المربوالإسرائيليين،اليهودالإسراثيليين
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الشويالسصانيالتزايدنسبةبينوالفارق،اصرائيلدولةقيالداخليالصحانيالتزابداولا:

)صرائيل-دولةعربوبين،اليهودبرين

وال!رة،(الإيجابية)العجرةاسرائيللولةإلىالعالممناليهوديةالهجؤميزانمؤفمرولاتيا:

الأمرلحية.المتحدةالولاياتإلىوخاصةالصلبية(،)ال!رةالغرييالمالمإلىإسرائيلدولةمن

علىخطورةوالأحثر،وأمانا،أمناالأقلالدولةهيثيلاسؤدولةأنمنالرغموعلى

بطالةوالأ!ثر،اقتصاديةحرا!يةوالأ!الأفقر،البلدآنهامنالرغموعلى،العالم!اليهود

حسب،البالياتأواللموديةالجصاعاتفيهاتثرالتيالممَحدةوالولاياتالأورييةللدوللالنسبة

الإسرائيليينجميعانمنالرغموعلى،إسرائيليونهماليهودأناعتبارعلى،الصهيونية

وعلىالميماد،)أرضالىا!ؤقوروااليهودالحثيرمنأنإلا،غرليةأوهـس!جنسياتيحملون

علىيصرونالإسرائيليينالحثيرمنأنحما،عملهمولفرص،لمراحزهمخسرانهممنالرغم

اسرائيل.دولةفيلايتعرضونالتيالصعبةالظروفحلمنالرغمعلىاسراثيلدولةجؤبقائهم

..؟اسرائيلدولةالىالعالمبقاعمناليهوديهاجرلماذانتساءلانلناوهنا

ثمومنالصوفيةوالرحلات،والصلاةالحجشمعائربممارسةفقطاليهوديحتفيلالماذا

..؟بلدانهمإلىالعودة

الدينيالتصورجؤالمفقود()الفردوسالمقدسةايأرضالىالأبدية()العودةيقررونلماذ(

المضفجرإ.)ألجحيمالحقيقةفيهووالذي،الغبيي

عنهعرفمماالرغمعلى،للميوليالروحياللاهوتيالنمميالبعدبالحسباننضعيجعلناوهذا

ولمدة،أليومفيعديدةمراتأليهودييرلل!ا!انالتيالجملةبتلكنف!روان،ممرطهَوماثيةأنانيةمن

:أ+للمزمورالتأثيرالروحينتأملتجعلناحما،أورشلي!!ؤالقالمأالعامتقولىوالتي،سمةالفي

جلسنا.هناكبابلانهار"على

صه!ون.لذ!رناعندماألضابحمنا
أعوادنا.عتقناوسطها!الصفصافعلى

ترنيمة!لامعمبوناالذينسآلَناهناكلأنه

صهمِونترنيماتمنلنارنموا:قائلينفرحاسألوناومعابونا

غرلبة.آرضفيالربترنيمةنرنم!يض

يميني.نتسىأورشليميانسيتكان
أذحرلالمإنبحتحيلساتىلملنصى

.،.فرحيأعطمعلىأورشليمأفضْللمإن
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والأرضالعوبية،والمَومية،الصهيونية

إلىالهجرةمشروعقيعاليةومقدراتوبإمحانات،ضحةوابرؤيةالصهيونيةبدأت

!انتبينما،79"امسنةبازلموتمربعدسيمالا،اليهوديالصيانواقامة،فلسطين

قدالصهيونيةحالحرحةوالتي-المترفلالعثمانيالحىظلفيالعرليةالنهضةحر!ة

ووعي،ضبابيةرؤيةمع،تَشلبحالةزالتما-الفرييالقوميالفحرأحضانفيولدت

إلىتتبهوالذي،اليهوديالاستيطانلموضوعبالنسبةسيمالا،التحدياتحجمإلئيصللم

وعلى،المحدقالخطرلحجمموافلةالعرليالجانبفعلردةتحونأندون،خطورته

ولحن6الصهيونيالماثمروعضدوففقدحانأسننبول!العاليالبابآقمنالرغم

اليهوديالمالىوأنبخاصة،الآليديمحتوفتجعله!انتوالخارجية،الداخليةمشاغله

فيالأتراكالقرارأصحابعندالفعالبدورءيقومحان!رفماوىيقدمحانالذي

اعمالخلالمنالأراضيواستملاكاليهوديةالعجرةعملياتاستموتوبذلك،فلسطين

العرييالشعبمنالأراضيمنواسعةمساحاتاليهوداشترىخلالهامنوالتي،السماسرة

الإ!طاعيشِومن(الحركهَلتلكالتاريخيالوعييمتلكيحنلمالذيالفقيرالفلسطيني

أوريا،فييقيمحانوبعضهم،الصبرىالمدنفييقيمونحانواوالذين،آصلاالفاثبين

الاستثمار،سوءبسببالمالمنالحثيرعليهمتدرت!نلمالننيأراضيهمبيعيتمو!ان

يحتشفرفجأة،اليهودالىتتتهي!انتالأراضيأنبحيث،سصص!رةعملياتطرلقعن

سنويين!معشثسلنبهايعملونحانواالتيالأراضيمنطردهمبعد،الفلاحون

الملاكوبين،بينهممصادماتىالأدىماوهذا،لغيراصحابهامُلحاْأصبحت،)مرابمين(

وحانت،الصهيونيةتعليهاتحصببهاالععلالعربالفلاحينعلىحرْمواالذين،الجدد

الماليالبابإلىحبيانام198ص!نةالقدسأعيانرفمهاقدالعرييةالاحهـجاجاتولى2

علىلنصام298سنةعثمانيهرارصدروهد،المهودلةللهجرةحدبوضحفمهلطاليون

بالمقاومةالمدعومةالعاليالبيتقراراتولحن،اليهودإد!لسطينجؤالأراضيبيعمنع

المشر!ععلىحقيقيتأئيرلهايحنلمجميعها،الصحفيةالمقالاتمعاالشعبية

091)4الثانيةاليهوديةالجرةخلالمنالاستيطانيمفمروعهاصمتمر!ؤالذي،الصايوني
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الانقلابيةالترحيةالح!ومةمجيءمنالصهيونيةاصتفادتالذيالوقتفي،ام(149-

.ام809صنة

العربيالجانبو!ان،الأولىالعالميةالحرببدأتحتىهىِماعلىالحالوامم!مرت

فرلقين:إلىمنقعمعأ

التر!ي.الجانبوساندايدالأول

إليهانضموالذي،الغرليةالقوىجانبإلىوقف،العربالقوميينأغلبوهم،والثاني

الأولى4العالميةالحربخضمفيالمتلاحقةالأتراكهزاثمبعد،الأولالفريق

أتتوالتي،الحبىالعربيةالثورةاثطلقتوبذلك6القععيةباشاجعالوسياسة

أبروتوحولبالإتحليزوقبول(الحسين-محماهون)اتفاقيةآوتتصيقبعد

الوقت!ؤ،الهاشميالعرشكتحتالعرسةاللولاستقلالعلىينصالذيدمشوكأ

معلمعارضالتيبي!و،-أساي!ساتفاقيةصياغةسرافيهتتم!انتالذي

حسشِ(.-)محماهوناتفاقية

شبهمنطقةعلىالعربالثوارسيطرتذحرصعوباتودوقةالعرليةالثورةوانطلقت

حسينالشريفوبولح،ام169حزلران27يومالعرباستقلالإعلانوتم،العرييةالجزلرة

بلفورفمِهأطلقالذيالوقت!4الشامبلادنحوالتحالفدولمعالمنسَقالتقدموتم،مل!ا

جهةمنروسيا!ؤلينينقيلهنبيحو()سايح!ساتفاقيةبنودنشروتم،جهةمنومحده

تطيبخلالصالإنحليزعلىنقمتهاامتصاصتمأنبعد،العرييةالقواتولحن،ثانية

أيلول3يومْدمشقالعرييالحيشودخل،التحالفدولمعتتسيقهافياستمرت،الخواطر

111 Aمنقرونأريعةانتهتوبذلك،استسلام!اتر!ياأعل!تالأولتشرلن35و!،م

الننيالمخحلطاتتميتحنلمالتي،العرييةللأمةوالاضطهادوالجوعوالتخلفالجهل

بثقةتضعحانتالعرييةالثو!ة!يادةوأنبلهالصهيونيةمعيالتقاهماورياترسمهاحانت

والذين،المِهوديةالدولةبإقامةلليهودوعداأعطواالذينأنفح!همالإن!ليربيديدهاهـلصدق

يثقونو!انوا،العرييةالدولةمنجزءهيفلسطينأنحسينللشريفأوضحواقد!انوا

مناعتبارهمعلىاليهودمعوالقرابةالعطفبعينينظروق!افواأنهم!ما،لهميقالبما

العقبةميناءمنيالقربمعسحرهفيفيصلالملكقابلقدوايزمنحاييموحان،الذمةأهل

فييهوديةححومةإقامةالىتهدفلاالصهيونيةالحرحةأنلهوأ!د،ام189صنة

متقدصة،دولةتصبحأنلعايمحنبحيث،فلصمطينتطولرهولهتخططماوجل،فلسطين
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خواطرتطيبحانتالتي،واليهودالإن!لير،مقولاتعليهننطليالعوبيالجانبو!ان

مخاوفهم.وتهدىْ،المرب

للصلامبارسىمؤتمرإلىالعرييالوفدترآسالذي،الحسينبنفيصلالأميروحان

الاْولىالعالميةالحربنهايةفيأتىالذي،ام919ينالِر/الثانيحانونايومعقدالذي

امارةلاْنالمرييالوفدمشارحةعلىاعترضتقدفرنساوحانت،الحربغنائملتقسيم

منتتازلاتومقابلبرلطانياولحن،رسميةبصفةالحربفياشترحتقدلَحنلمالححاز

أهمها:،العرييالوفد

الحيىالدولمنادارةتشرفأقعلى،المبدأحيثمنبلفوربوعدالاعتراف

فيالمشار!ةممَابل،والأديانالأجناسبينالتوازقعلىتحافظبحيث،فلسطينعلى

المرتمر.

بلفوروعدنصعلىالعرليالوفدموافقةو!انت،العرليةالبلادباستقلالالاعتراف

ت،العرييةالبلداناستقلالياعترافسيرتبطالاعترافهذاأنالوفدقناعةعنناتجة

ولمبيو،صايحسباتفاقيةبعدسمعواقدالمربيالوفداعضاءيحنلمالذيالوقت

بينها،فيماالعرييالوطناقتسامحولتتجادلى!انتالحبىالدولأنيدرحوني!ونوا

العربي،الوفدمشارحةعلىالفرنسيالاعتراضئنىِ!ؤقتجحانبرلطانمااستطاعتوقد

مأدبةعلى)حالأيتامالوفدأعضاءوحانبارش!،مؤتمرءالعرييالوفداشراكتموبذلك

وناحوموايزمنحاييمبرئاسةبارلشىمؤتمرإلىالصهيونيالوفدوحان،(اللئام

التاريخيبالحقبالاعتراففيهطالبمذحرةالصهيونيالوفدقدموقد،سو!ولوف

فلسطين.فياليهوديللصهعب

الأبيضالبحرشاطئعلىنقطةعندالشمالفي)تبدأفلسطينجفرافياوحددت

الىتصلحتىلبنانجبالصملسلةتلالعندالمياهمفارقوتتبعصيدامدينةبجوارالمتوسط

ووادىِالقرعونواديحوضيبينالغاصلالخطامشعةالبيرةإلىمنهفتتجه.القرعونجصر

لجبلوالفرييةالشرقيةالمنحدراتبينالفارقالخطمتبمةجنوليخطتمميرفيثم،التيم

تقتربحتىمفنيةلنهرالشماليةالمياهمفار!بمحاذاةشوقاوتتجه،جنبيتجوارحتىالشيخ

الحجازسحةيسيربمحاذاةخطشوهَاولحدها،منهاالغربالىالحجارح!يدسحةمن

الح!ومةمععليهاالانقاقيجريحدودوجنوبا،العقبةحليجفيينتييحتىمنهاالفربهـالى

(.المتوسطالبحروغريا،المصولة
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وضعيتضمنالذي،الأممعصبةوميثا!،فرسايمعاهدةالموتمرلاحقاأقروقد

ووقع،الأصمعصبةميثاقيناقضالذيبلفوربوعديقروالذي،الانتدابتحتالمنطقةدول

برلطانياخارجيةو!لحرذلكعلىاعقرضوقد،الحسينبنالآميرفيصلالمعاصدةعلى

حطابينفيهاالعوبيحونلووديةدولةإقاهةعلىيعملونالصهاينة))نقاثلا!ريزون

-ساخراضافوأ-..الصهاينةمعالبريطانيينالمتماطفينمنالحثيرونوحذلكوسقاتين

النيلةالمصيرتقرلرمبادئمنوانطلاقا..يهودي0003و.عريي000058بهبلدهنا

معل!ادستوراتعثل..وثيضةوضعفيالآقنضرع،الأممعصبةإلىموحهرائحبنداءوانتهاء

غيرطائفةبوصفهمالمفتاحثقبمنينظرواأنالاالمسا!ينللعربيسمحولا.لووديةلدولة

ي!دية(.

للشعبلابننازلال!ما!علناءأفمااللورداتمجلس!قالىفقدنهامصيداللوردأما

يدريأحدولا،المصمرققينازفاقرحابدأناأفناهو،صهونىِمتطرفلقطاعهـانعااليهودي

الأممعصبهَفيأقرفمَد،ذلكمنالرغموعلى،ولحن،الضصح(هدتاسيمتدمدىأيالى

.لوزانمعاهدةبعدالمفعولساريوأصبح

أعلىوفلسطينالعراقعلىبريطانياانتدابعلىالاتفاقتمريموسانمؤتعروفي

وقديي!و،سايحساتفاقيةحسبولبنانسورلةعلىفرنعماوانتداببلفور(وعداسأس

الوفدرئيسوايزمنوحاييمالأميرفيصلييناتفاقتمأنهالصهيونيةالأوساطاذعت

بعدام369سنةالسريالاتفاقنشرتمرقد،بلفوربوعدالأميرفيصلفيهاقَبل،الصهوني

.الاتفاقهذامثلحصولالعربيالو!دأعضاءأنحروقد،فيصلموت

شرعيةيتضعنوالذي،الأممعصبةوميئاقفرسايمعأهدةإقرارلاحقائموقد

!فضهاوقد،فيصلالآميرالمعاهدةعلىووقع،للاصتقلالتهيئتهابحجةالانتداب

الزعيمإلىبوصالةام919سنةءبمثقد!مصلالملكو!ان،حسينالشريف

عرقمنوال!ودا!ربباْننشعرأنحنفيهايقولفانحفورترفيليحسالصهيوني

بعيننثطرالعربلخنإنناالحبرى.الدولجانبمننفسهالاضطهادعانيناوقد،واحد

الأدنىالشرقمنطقةتجديدعلىهمافمملفنحنالصهيوتيةالحرحةإلىالعطف

معا.واليهودللمربيتمحمحانصعورلاففي..الأخرىالواحدةتتممحر!تيناأنوبعثها.-

فيهتحماعدوننابمم!تقبلآملالآخر..صعالتماوقدونينجحمناواحداأنأظنوما

الممحضرة!الشعوبعلىيالخصولطودف!حاالإسهاممعهنمعمطمعنحوعلىونساعدحم

(.العالم
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المؤتمرأياْخذام219صنةللصهميونيةعشرالثانيالمؤتعرفيجاءالذيالوقت!!

أرضمنمتمم!جرءاليهوديالشعبإليهاينظرالتيالأردنشرقيمنطقةبأنعلما

عنبالإعرابملزمانفسهالموتعرويجد،لفلسطينالانتدابمنطقةفيتدمجسوفاسرائيل

حتىمرضحلالىسبيلهاتجدلمإسرائيللآرضالشماليهَالحدودمسألةأنعلىأسفه

.الآق(

يدأأنبعدمتأخر،وقت!لستيقظون،الأساسيةالعض!ةأصحاب،العربويدأ

اصتملاكوازداد،فلسطينإلىاليهوديةالعجرةوتزايدت،الأرضعلىيتمثلالسيناهـلو

نآبمدسيمالا،الضرعيةوغير،الشرعيةالطوقبشتىالقلسطينيةللأراضياليهود

.؟م029سنةفلسطينعلىساميمندوبأولصموئيلىهربرتالصمونيبريطانياعينت

الحبرىالعرييةالثورةانفجرتالفهايهَوفي،محملحةعرييةفعلرداتعدةحصلتوقد

التأثيرليحدثي!نلمذلك!لحن،ام939محنةحتىاستمرتوالتي،ام369صمنة

السيناريوحتابةفينجحتقدالصهيونيةحانتالتيايأحداثمجرياتعلىالحبير

رضاها،بعدمالأحيانوأحثر،أحياناالبرلطانيالانتدابقواتمعبتماون،بإح!ام

الى،2391عمنةمصشوطن000108منفلسطين!ؤاليهودالمصتوطنينعددقفزوقد

)سرائيلدولةتضم!يلعنالإعلانتمالنهايةوجؤ،ألانتدابنهايةفيمستوطن68.....

.ام489-5-15يوم

خلالمنالأولىالمالميةالحربفيشارل!!داليهوديالصهيونيالجانبحانبالمقابل

حملةفيالحتيبةهذهشارحتوقد،المتحدةالممل!ةل!ودمن(المل!يةالقناصة)!تيية

مقاتل0005قرابةتعدالصاثانيةلحوديةبحتيبةالحوبنهاية!وردفتها،فلسطينعلىأللنبي

الحتجةهذهجنودمنقصمووصلءتسفيبنهـشسحاقغورلونبندافيدبرتاسةام189سنة

،ام179سنة!لصطينتصتيبةتشحلت!ما،آيضااْللنبيجالبإلىللقتالفلسطينإلى

اضافة،مقاتل0005كترابةالحردطفيشارحواالذلناليهودمجموعو!انمصر،إلىونقلض

بمدوخثت،أحتشفتأنهاإلا)نيل!يأباسمالتجسسلأعمالصمريةمنظمةتشحلتذلكالى

أفرادها.بعضاعتقلأن

الانتدابتحتقلسطينوراحصاوننرت،الأولىالمالميةالحربانتهتالنهايةوفي

العرييالاحنضانلتخفيفحلايتونابخرالوصعى،عسحرلةإدارةبقيادةالبرلطاني

الصهيونيةأما،العربيةالبلدانباستقلالبتعهدهمالحلفاءونراجعبلفو!،وعدعلى

المندوبينلجنةخلالمنالصهيونيةا!رحةوتابعت،الواقعالأمرسياصةتفرضفبدات
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المستوياتعلىالتهويدعمليالَأهـلدأت،التشحلطورفيححومةنفص!هااعتبرتالتي

العسحرلةالإدارةمعوفاقعلىتحنلموالتي(والأرض-والشمب-)السلطةالثلاثة

بشأنالعربوتطمئنهالعربيالطرفوتهادنتخادعأنتحاولحانتالتيالبرلطانية

وعدمفهومضمنالصهيونيةالمندويينلجنةتعصل!انتبينما،الصهيونيالمشروع

القيادةتفييرتموقد،ألبرلطانيللجانبالشديدالحرجتسبب)بوقاحة(وحانتبلفور،

ام029سنةصموئيلهربرتاليهوديتعيينتمأنالا،مراتعدةالبرلطانيةالعس!رلة

بهاقامتالتيالخديعةتت!شفبدأتالذيالوقتفي،فلسطينعلىساميامندوبا

فتنهامنالتيالقوانينالبرلطانيةالسلطةسنتوبينما،العربيللشعبال!برىالدول

لقانونبالتص!بةوحذلك،مراتعدةام219محمنةالهجرةقانونفعذل،فلسطينتهولد

الصهيونيهَبالمؤسصاتالساميالممدوباعترافمعالمترافق،الأراضيمل!يةنقل

منللانتدابالمقاومةأعمالوبدات،العرييالجانبعلىالخناقتضييقمعالمتزامن

للحرحةالشاغلوالشغلالآهمهوو!اق،أخرىج!ةمنالصهيونيوالمشروع،جهة

يافامؤتمرعلىرداام919سنةالأولالفلسطينيالمرتمرعُفقدو!ان،الوطنية

اليهوديةالمعارضةدورتهميشفيالصهيونيةنجحتقدو!اثت،ام189سنةالصهيوني

قدَمتالتيالصهيونيةبالحرحةالإميرلاليالاعترافخلالمنالصهيونيللمشروع

العالم-ليهودحممثلةنفسها

،الغاربعلىالحبلالصهيونيةالحر!ةتعطلمالانتدابح!ومةأنمنالرغموعلى

جميعأمامحرجحالةقييضعهاحانالانتدابآنظمةتجاوز!الصهيونيةالجرأةأنإلا

ليأبهيحنلمالمتمرد(المدلل)الابنولحن،والدولمِةوالإقليميةوالعرييةالفلسطينيةالآطراف

حانآنهمنالرغموعلى،الجبهاتمتعددصراعفيالفلسطينيالشعبوضعماوهذا،بذلك

لديهي!نلملحنه،الأرضعلىترسيمهبدأمنذالصهونيالخطوالفطريبحسهيعي

منظم،صراعفيللدخولالحافية،والاجتماعيالسياسيالتتظيمحيثمن،التحتيةالبنية

الحالةتهدأمحانت،المخادعةالتطميناتإلىإضافةالبريطانيةالبيضاء(الحتب1آنحما

فيجاءوقدالانفجار،بقربتتبأالاحتقانمنمرحلةالىوصلتحلماالفلسطينيةالثورية

الأرضحلعلىبهوديقوميوطنتأسيسيعنيلابلفورو!كلدأنالأولالأبيضالحتاب

اليهوديةال!رةاستمرارأقحما،!ودب!ةدولةتشجليعنيلاالوطنمذاوأن،الفلسطينية

تضحيلوأخيرا،الجدمدالمهاجريناممتيعابعلىللمنطمَةالاقتصاديالوضعبمقدرةمنوم!

صموئيل،العماميالمندوبوحان،الذاتيالححم!لضعلىاولىحخطوةتشرلعيمجدس
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الححمتحقيققبلالدنياعنرحلواقدصمي!ونونأولادناأولادن11بمقشينتشرشلومعه

.اتي؟؟(لذا

عصبةسكليهصادقتالذيالانتدابصكأساسهوالأبيضالحتابحانوقد

دولية،ثمرعيةذات-الصهيونيةالبرلطانيةالملىامرةأصبحتويذلك،ام229صنةالأمم

علىامتدتوالتيام289سنةالبراقثورة!تفجرالفلسطينيالشعبيالاحتقانولحن

قواتسيطرتوقد،الص!ونيةوالمستعمراتالعرييةالقرىبينالتماسمناطقحل

تتظيمأولش!لواالجبالالىفرواالذينالمطلوبينبمضأنالا،الثورةعلىالانتداب

طافش،أحمدقيادةتحتوحانالأخضر،الحفعليهأطلقفلسطينفيمسلحعريي

الحتابجاءوقد،المقاومةأعمالواستمرت،العامقرابةبمدانحلالتتظيمهذاول!ن

اسبابمنتحققتالحيشولجنةوتقرلمحر،البراقثورةأثر!رام039مشةالثاتيالأبيض

سياسةعلىألقمهاالتيالمسؤصوليةمنالبولطانيالانتدابح!ومةوبرأت،الاضطرابات

إمملامي،وقفالبراقحائطاعتبارالتقرلرعصارة!انوقد،(اليهوديالقومي)الوطن

عادلةت!ونبأنالمنطقةشموبنحوالانتدأبححومةالتزامعلىالتأحيدفيهجاءحما

وقد،(اليهوديةالهجرةجراءمنبالمربالضرريلحقإألاولجب،الانتدابصكحسب

بلفور،وعدتتفيذالسير!ؤبينالتوفيقعلىالبرلطانيالانتدابححومةحيتهاأحدت

وأن،الذاتيالححممنقسطاالعربلمنعستسعىوأنها،العربيةالحقوقضماقوبين

المشاريعرآسهاوعلى،الاقتصاديةالتحتيةالينيةيدعمأنشأنهمنماب!لتقوم

الرضامنيشيءالعربتقبلوقد،للجيععملفرصوتأمينالمؤارعينوحماية،الزراعية

الححومةأجيرتإعلاميةزوبعةأثارتالصهيونيةأقإلا،الثمانيالاْبيضالحتاب

التراجعتموفيه،العري!ر(الجانبعليهأ!لقحماالأسود)الحتابتصدرأنالبرمطانية

الأبيض-الحتابعن

بمدسيمالااليهوديةال!رةتصاعدت،الأسودالحتابصدورويعد،الوقتهذاو!

أدىالذيالأمر،ثانيةبالغليانالعربيالشاحبدأنفسهالوقتو!،اوربافيالنافلةتصاعد

والشارع،الصهونيةوالحرحة،البرلطانيالانتداب:الثلاثةالأطرافبينمشحونةحالةإلى

سنةاممتضهادهبمدانتهضوالتي،القسامالدينعزالشيخثورةانطلاقإلىادتوالتي،العويي

والظروف،المنطقةشهدتهاالتيالتفيراتمع،الطرلقمهدتقدحانتآنبمد،ام359

بعدال!برىالعرليةالثوؤوانطلاىَ،أم369سنةالعامالإضوابحصولإلى،العالميةالمامة

الهامة،الطوارئحالةحينهاأعلنتوقد،واليهودالمرببينعنيفةصداماتحصلتأن
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حصومةلحن،العامالإضرا!ق!ررتوالتيالفلسطيثيهَالمدنحؤقوميةلجانولَشحلت

العرليالضعبتدعوالعرليةاللجانجعلالذيالآمر،العرييةللعطال!تسععلمالانتداب

مجموعاتوبدأت،الضرائبدفععنوالتوقف،الانتدابح!ومةعلىالتعردإلىالفلصطيني

جبهمن:ضدبالعملمصلحة

جهة.منالانتدابححومة
ثانية.جهةمنالص!ونيةوالمستععرات

قررتويالمقايلوالمتاجر،المواصلاتوسائلليشصملالثوريالنشام!توسعثمومن

عدةووقعت،الرلف!ترحذتقدحانضوالتي4بالقوةالثورةصمحقالانتدابح!ومة

الجبليةالمناطقعلىالثوارسيطروقد،الانتدابححومةوقواتالثوارببنعنيفةمعارك

تزدادحانتالنارولحن،القععيةإجراءاتهام!الانتدابقواتوزادت،والجليلالوسطى

تبعثأنلندنححومةأضطرمعا،الثوريةالقيادةالقاوقجيتوليبعدسيمالااشتعالا

وقفبفمرطهالثورةوقضفيهتقبلبياناالعرليةاللجنةعرضتوقد،عع!رلةبتعؤلزات

الانتدابح!ومةول!ن،المعتقلينص!راحوإطلاق،الطوارئقوانينهـالغاء،اليهوديةالهجرة

الترغيبمارست،العس!ريبالسحقالترهيبجانبإلى،لحنها،العربيةالمطالبرفضت

تقنحانالعرييةالوساطةأستطاعتوقد،الاضطوابلإنهاءالعرييةالوساطاتخلالمن

سمحمما،الدنةوإإعلانأشهرستةلمدةاصتموالذيالإضراببإفهاءالفلسطينيةالقيادات

اللجنةالشمعتوقد،ام369الثانيتشرسحؤاعمالهالبدءبيل(الجنةللتحقيقالملحيةللجنة

تقسيميتضمنوالذي6تقرلرهاصدرتأام379تموزوح!،واليهوديالعرييالجانبينإلى

يمحنوالذي،واليهودالعرببينالتعايف!باصشحالةقناعةإلىاللجنةوصولبعد،فلصطين

الأما!نتبقىأنعلى،فلسطينمنوالفرييالشعاليالقسم!ليوديةدولةإنشاء:بلكخيصعه

،الانتدابتحتوالرملةاللدوتضميافابمدينةيصلهاممرمعلحموييتالقدسفيالمقدسة

اليهوديةالدهـولةبينالس!اقتبادليتمأنعلىفلصطينمنالباقيفلهاالعربيةالدولةأما

العرلية.والدولة

ف!انالصهيونيالجانبآماالتقوير،علىالبرلطانيةالححومةوافقتوقد

الأمر،العرييالجانب!بلمنزفصالذيالوقتفي،بيللجنةتقرلرقبولعلىمنقسمأ

عرلياالفلسطينيةالوطئيةالحرحةدعمتموقد4العس!ريالعملاستثنا!إلىأدىالذي

الوطنيةالحرصةأيْددمشقمدينةمنبالقرببلودانتاجتماععقدخلالمن

ولم،ام379صنةالأولتشرلنفيثانيةاشتعلتالتيالثورةموقفدعممما،الفلسطينية
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فلسطينتالمربعةالئورةأحرجتوقد،الثانيةالمالميةالحربنشبتحتىلتوقما

،أم389ممنةالإسلاميالعرييالبرلمانيالمزتعرعقدتساهمتالتي،المرييةالح!ومات

شروععىالبرلطانيةالح!ومةتخلت،العالميالماموالوضع،المتعددةالضفوطاتومع

لعامالأبيضالحتاببصدورانتهىوالذي،لندنموتمرعقدالىودعت،التقسيم

مستقلة،فلسطينيةدولةوانشاءالانتداباننفاءإعلانضرورةعلىأحدوالذي،ام939

وبدأت،البرلطانيالمشروععلىالحربالصهيونيةالمنطمةتعلنأنفمأنهمن!انماوهذا

الصهونيةصانتالتيالدولة،الأمريحيةالمتحدةالولاياتالىالصياسيثقلهابنقل

.القادمالجديدالعالمعلىتسيدهاعلىتراهن

الذيالوقتحؤ،الفلسطينيةالقضيةمؤقتبشحللتهعشالعالميةالحربجامتوقد

مرحرلنقلالحرباستغلفقدالصهيوتيالجانبأما،برلطانياجانبإلىالمربفيهوقف

منستجعلأنهاالنازية)علاقمناستفادأنه!ما،الأمريحيةالمتحدهَالولاياتإلىثقله

المطلبمحاروقد،اليهودمنخاليةمنطقة(الألمانيالحيوي)المحال،الوسطىأوربا

بعملياتالصهمِونيةالسرلةالأجنحةقامتوقد،فلسطينإلىاليهودترحيلهوالصهيوني

قدبرلطانياو!انتذللد،عنالمسروليةالأوربيةالححوماتوحملت،أوربايهودضد

الجانباس!رضاءخلالمنإلمهاأصلحاباسمجرارإلاالحربلإنهاءسيمللاأنأدر!

4-3تضميهوديةدولةبقياموتعهدت،م939Iلعامالأبيضالحتابعنفتخلت،الصهيوني

المتحدةالولاياتعلىالضفطالمنظمةمنوطلبالتعهدهذاوايرمنتبنىوقد،ليوديملايين

للقوةةنواهـلحوقالحربفييشاركليوديفيلقتضن!يلوحذلك،الحربلدخول

الحرحةقامتوقد،اليهوديةالدولةلتضحيلالصهونيةعليهاستصتتدالتيالعص!رية

(مماءاليهودازاءالمالميةالططفيةبالحالةمتذرعةلمشروعهاواسعةاعلاميةبحملةالصهيولية

منالمزلدلحسبالحلفاءتتاقضاتعلىالعزفأستطاعتأنهاحما،لمالنا!لةاضطهاد

جؤالفلسطينيالوطنيالعملفيهحانالذيالوقت!ؤ،القادملمئمروعهاوالدعمييدالط

.القهقرىمنحالة

فإنها،المربصداقةنجضمرشلبقيادالبولطانيةالح!ومةخسرتالذيالوقتوفي

نأبعد.واشنطنالىثقلهامرحزنقلتقدحانتالتيالصهيونيةرضىتحممبلم

تخصرلا)حيالأبخىالحتاببرفضتصمرشلامتراحالبردطانمةالححومةرفضت

الممعاحعلىموافقتهاخلالمنالصه!ونلةاسترضاءحاولتولحنهاألعرب!أ،الموقف

العالميةالحربنهاياتءام49فىسنةروتزفلتمعبالاتفاقعس!ريليوديلواءبتضم!يل
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وضحتموالتي،العرليةللدولجامعةإنشاءفحرةبريطانياطرحتذلكومقابل،الثانية

ممززمرحزفيأصبحتاليَ،الصهموتيةطلبتالحربنهايةوبمد،ام459مشةميثاقها

حرجوأنخاصة،ليوديةدولةتْسيصعنالإعلانبرلطانيهَمن4الآمرل!يةبالقوة

ماالبرلطانيةالح!ومةتجاهلتوقد،يسوغههالهيعدلمالعرييالجانبمنبريطانية

الرئيسمارسأنبعداليهوديةبالهجوةوسمحت،تعهداتمنالأبيضالحتابجؤجاء

البرلطانية،الح!ومةتهديددرجةالىوصلتالتيالضفوطأنواعأشدترومانالأمرلحي

فلممطين!الإرهال!ةعملياتهامنتصقدالصهيونيةالمنظماتفيه!انتالديالوقتفي

تطلبأم469سنة!البرلطانيةالححومةجعلالذيالأمر،غيرالشرعيةالهجرةزلادةمع

منبعضمنالنتصلأجلمن،الحقائقلتقصيأصلحيةأنحلو-لجنةلَشحيل

شرلحا!أوطرفاالأمرلحيةالمتحدةالولاياتأصبحتنفصمهالوقتوجؤ،مسؤوليتها

الدولممثليالىبالاستماعاللجنةقامتوقد،اليهوديالمرييالصراعمصيرتقرلحر

فيواليهودالعربشهاداتثم،العريمِةللجامعةالعاموالأمينالأمع!،هيثةفيالعربية

الدولمنعددإلىبأعضاءوبعثت،العرييةالعواصمأهمبزيارةقامت!ما،فلسطين

يهجرةحالابالصماحعملهانهايةفياللجنةأوصتوقد،اليهودأحوالجؤللمطرالأوريية

المتحدةالآمموصايةتحتفلسطينفيذاتيحىيقاموأن،فلممطينإلىيهوديألفاْ.

الآطرافقبلهنواضحةفعلردودتأتولم(،يهوديةأوعرليةدولةاقامةعدم)أي

الفوريالصمعاحتوصيةمعتعاملت،ترومانمنوبدعم،الصهيونيةأنإلا،المم!ازعة

معترافقتالتياليهوديةالهجرةبتقشيطوبدأت،للجنةالوحيدةالتوصيةو!أنه،-للهجرة

وقد،(الاستقلال)حربمفهومضمنالانتدابح!ومةضدالإرهابعةالأعمالتحثيف

،اليهوديالعرييالصراعبتدهـولالبرلطانيةالححومةتطلبأنإلىالتطوراتهذهأدت

.أم479سنةالمتحدةالأممإلىالسياسيةملفاتهونقل

مصر،فيام469سنةأيارشهرفيالآولمؤتمرهمعقبماقدالعربالححاموحاق

مجلساجتماعالسنةثفسمنحزلرانشهرقيوتم،فلصطينعروبةعلىفيهأحدواوالذي

الأنحلو-اللجنةلتوصياترفضهمالمزتمروقأعلنوقد،بلودانفيالاستشائيالعوييةالجامعة

عنوأعلن،الممحدةالمملحةمحالفلسطمنمةالصض!ةحولمفاوضاتلممأنوطلبوا،أمرلحمة

فلسطينعنللدقاعالتطوعيالمس!ريوالتحضير،الصهيونيةالمنطمةلمقاطعهمحاتبفتح

حالفيالمتحدةوالولاياتالمملحةضدبالمملسريقرارأتخذحماالأمر،اقتضىحالفي

الأنلو-أمرلحية.اللجنةتوصياتنتفيذمر
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القضيةلحلبالتفاوضالعرييةالححوماتلطلبالمتحدةالممل!هاستجابتوقد

عنممثلونفيهفمارل!ام469لسنةأيلول01!ؤلندنموتمر!عقدوتم،الفلسطينية

تقسيمعلىشِصوالذيهموهـسصونمشروعطوحتمالمؤتمروألماء،اليهوديةالو!الة

رفضهوتم،لحموليتالقدستضمدوليةوثالثة،عربيةوأخرى،ليوديةمنطقة:إلىفلسطين

تعليقتمفقدمتطلباتهعافيالضمديدالتباينولسبب،والصهوني،العرييالطرفينقبلمن

.المفاوضات

وقررت،استمتاثيةدورةالمتحدةللأممالعامةالجمعيةعقدتام479نيسان28يوموفي

التي،التحقيقلجنةمقاطعةقررتالملياالعرليةالعئةل!ن،دوليةتحقيقلجنةتش!مِل

انهاءبمدفلسطين!ؤديمقراطيحىبتشحيلتتلخصالتوصياتمنمجموعةقدمت

عملتوقد،التقسيمفصرةطرحوتم،التتفيذصيغةحولاختلفتاللجنةولحن،ألانتداب

الأمرل!يةالسياسةومارست،التقصميمقرارلدعمال!واليسقيالأمرلحيةالمتحدةالولايات

علىالحصولاجلمنوالفيلمبش،ولمبمولا،هال!ىمندوييعلىوكذرةمفضوحةضغوطا

.الأصواتلالثيموافقة

العليا،المرييةال!ئةرفضتهوالذي،التقسيمقرارصدرا47!الثانيتشرلن92وفي

صاخبةمسيراتخلالمنذلكعنوعتروا،العربيالوطن!لجؤشعبيارفضهتم!ما

العريية.والمدنالعواصم!لعتت

تعدادو!ان،العصحريالحسمللحظةقواتهابتهيثةبدأتفقدالصهيونيةأما

الفلسطينيةالمربيةالقواتأما،هقاتلآلف68ام469نيسانجؤاليهوديةالقوات

لمولحن،بينهافيماالتتسيقبعضاجرتوقد،متقرقةمجموعاتعنعبارةفحانت

المرييةالجاممةوحانت،القادمةللمعر!ةاصشراتيجيبعدذامخططاوضعتقدتحن

بالقربقطنامعصحرفيتجميعهموتم،العربالمتطوعينمنالإنقاذجيشف!لتقد

منعددعلىموزعينمتطوع0383تعدادهمو!ان،التقسيمقراربعددمف!قمدينةمن

بسيطةعصحرلةدورةالمربالمتطوعيناتباعبعدفلسطينباتجاءتحرحتوقد،الآفواج

الىدخلالذيالقاوقجيفوزيالميدانيةالقيادةوتولى،الهاشميطهالعراقياللواءبقيادة

أجلمنانتشارهاتعيدبدآتقدالانتدابقواتوحانت،ام489آذارثفلسطين

هجومهوبدأ،التقسيمقرارحص!بالإنقاذجيشتوزعوقد،المناسبالوقتفيانسحابها

الأعمالوبدات،ام489سنةالثانيحانوقشهرمن21ليلةاليرموكفوجخلالمن

أما،المواصلاتطرقعلىصائنوعمليات،صفيؤبهجوماتالتحر!يةالمس!رلة
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لَحتيحيهَ،عصحرلةخطهَضمنومهيأمنظمأفحاناليهوديالسحريالجانب

ساعةتحينبينما،د!اعيش!لعلىالأوليبالردتقومالصهيونيةالميليشياتوحانت

نأبمد،البرلطانيالانسحابقبلبدأتهاوالتي،الهجوصِةالخطةإلىللتحولالصفر

،الحربطبولتدقحانتالتيالعرليةالدولضدالأمنمجلصإلىبش!وىتقدمت

وضعالأمنمجلسعلىواقترحت،التقسيملقرارتأييدهاالأمريحيةالإدارةسحيتوقد

سياسيةهدنةوعقد،فلسطينعلىالصراعتقييملإعادة،الوصايةتحتفلصطين

،المتحدةالأممهيئةفيالمشحلةحصميتمحتىواليهوديالعرييالطرفينبينعسحولة

أيضااليهوديةالو!الةقبلومن،العرييالطرفقبلمنرفضهتمالاقتراحهذاول!ن

اللحنةاتخذتذلكعلىI.ور،الهجوميال!عمحريبالعملبداتقدحانتالتي

51يوم(فلسطينعلى)الزحفقرارام489نيصان12!العرييةللجامعةالسياسية

أيار/مايو41يوموفي،اليرلطانيالأثمدابكواتانسحابعشيةام489اياف/مايو

الأمريحيالرثيسبهااعترفوالتي،اسوائيلدولةقيامغوهـلوقب!ديفيدعل!أام489

الانتدا!نهايةقرارالبرلطانيالساميالمندوبأعلانوتلاه،الإعلانمندقائقبعد

فيمنتشرةالهاغاناهقواتفيه!انتالذيالوقتفي،فلسطينعلىالإن!ليزي

جيوفمهادخولالعري!ةالح!وماتإعلاقوتلاه،الرئيصيةوالمدناليهوديةالمصشمرات

فيهانتشأأندونمنفلسطينعلىالبرلطانيالانتدابانتهىوقدأوالآنفلسطنِإلى

أرواحهمعلىالسحانوتؤمنالقانونواحترامالآمنصونقحفلشرعيةدستوريةسلطة

لمجردفلسطين!القدخلإلىمضطرةنفصهاالعرليةالدولح!وماترأت-.وأموالهم

وتم،(بلادهمإلىوالقانونالعدلوحىوالأمنالم!لماعادةعلىسحانهامساعدة

منالجهافلةدرجاتآدنىعلىحانتوألننيفلسطينالىالخمسةالعوييةالجيوشدخول

وهي:والتسليحالمَد!يبحيث

قوامهالجيفى

مقاتل000المصري

مقاتل0455الآردني

مقاتل025"العراقي

مقاتلIAVIالسوري

مقاتلى0001اللبناني
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توفلعهاوتم،الحسينبنالأولاللهعبدالأردنملكقيادةتحتالقواتتلكوحانت

،الدفاعموقح!اليهوديةالقواتوضعماوهذا،عليهمتفقهوماحصبقطاعاتعدةعلى

إلىالعرييةالقواتهجومتمتصأنواضحةخطةضمنالصهونيةالقواتاستطاعتوقد

أريعةلمدةالدنةبإعلانالآمنصجلسمرارخلالمنالحعمقيالفرججاعماومد،مادرجة

في،الحبرىالدولقيلمنضغوطممارسةبعدالعرييةالدولعليهوافقتوالتي4أسابيع

اليهوديةللقواتسمحماوهذا،العرييللجانبتميلالصراعحفةفيهحانتالذيالوقت

الدفاعوضعالىالد!اعوضعمنالمسحرلةخطتهاصياغةوتعيد،اْوضاعهاترتيبتعيدان

المزلدواستجرار،المتطوعينمنالمريدبوصولقواتهاتدعموأن،المقتضياتحمشاالهجوم-

وحاْنهالهدنةقبولحاننفسهالوقتو!،الطاثراتفيهابماتطوراالأ!ثرالأسلحةمن

بعدالحسحرلةالأعمالعادتثم،المربيالجانبقبلمنالتقسيمبقرارضمنياعتراف

دفاعبينلتأرجحفيهاالحفةحانت،فقطآيامعشوةلمدةواممتمرت،العدنةاتتهاء

تعانيالعرليةالقواتبدأتبينما،المبادرةزمامتاخذالإسرائيليةالقواتبدأتوقد،وهجوم

التيللهدنةوالصهيوني،العربيالطرفاناستجابتموز91يوموفي،التفحكصحالةمن

الإسراثيلي،الجانبلتدعيمالفرصمنالمزيدقذمالذيالأمر،الأمنمجلسبهاأعر

بمشروعبرنادوتتقدمالهدنةوخلال،جديدةلمرحلةنفسهليهيئالمناسبةالفرصةواعطائه

على:يتصجديد

تضمبحيثقليلاعذلالذيالتقسيمقرارضمنبإسرائيلالعربيةالدولتعترفآن

أنعلى،دوليإثمرافتحتالقدست!ونوأن،الأردنالىالفلممطينيةالعرييةالآراضي

الصف!ؤوالنتسيقالثقةزعرعماوهذا،حرةمرافقاللدومطارحيفاميناءي!ون

قرارأساسعلىالعربيةالأراضيضملهرأقالذيالأردنيالجانبسيماولا،العرلي

التقسيم.

91أ!توبر/اولتفسرلن15يوموفي LAعملياتهاالإسرائيليةالقواتبدأت

علىبقوةالاستيلاءمنمنهاالذيالآمرالجو،صلاحباستخدامالحاسمةالعسحرلة

علىحلبالجبهاتمستفردةمراحلعدةوعلى،التقسيمقرارحسبالفلصمطينيةالأراضي

.حدة

ذار/مارص2!ؤوانتهتأيضامراحلعلىالعسحرلةالآعمالتوقفتالنهايةوفي

سريعبشحليعدّ!انسيناريوضصالدنةعلىالمفاوضاتوبدأت،ام489

وت!تي!ي.
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القدسبمقتضاءواصبحت،الهدنةعلىنيسان3فيالأردنمعالاتقاقتمرودوسوحؤ

دونانسحبتقدالقواتوصانت،للآردنالفرييةالضفةوتبمت،شطرلنالىمقح!مة

الهدنة-مغاوضات

رودوسفيام9،9/فبرايرشباط34جؤقتمتالمصريةالجبهةعلىالهدنةاتفاقيةأما

المصرلة.السيادةالىغزةقطاعضُغيحيث

.ام949مارسآذار/33يومالينةاتفاقيةلبنانوفعتالناقورةرأسوفي

حتىالاصتؤتيجيةوقيمنفاالحال!ودلحساسيةنظراسور!ةمحالدنةتوقيعتآخريينما

ام.9،9يوليو/ت!موز02

إممرائيلدولةوأصبحتومصر،والأردنإسراتَيلبينفلسطينتقاسمتمولذلك

والبميد،والدانيالقاصيفيهاضاركدوليةمرامؤتوقيمهاعلىتضافرتواقماأمرا

والقرلب؟؟؟
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يلأولالفصل

الصهدِونيلإعلا!ا

أ!رباعلىاليهوديهَوالهيهنة

الدعمأنواعحلوتقديم،الماديةإمحاناتهابواسطةاليهوديةالصهيونيةاستطاعتلقد

بطرحيتعلقمالحلوالتجسسوالابتزاز،والترهيبالترغيبواستخدام،والنفسي،الف!ري

رؤجخلالهامنوالتي،عالميةإعلاميةإمبراطورلةعلىالاستحواذمن،الإعلاميالصهونية

ورستخوا،وأعلنوا6ثظرهمولوجهةوادعاءانفم،وتصوراتهم،لآفحارهماليهودالصهاينة

ممارضخطابأيوححيوا،الإعلاميخطابهمخلالهامنوالسياسيةالتارلحيةادعاءاتهم

وانسيمالا،وخفاياهمخباياهمحشفيحاولأو،الإعلاميةالمنابرعلىيقضأنيمحن

التارلخية،ودعاواهم،مقولاتهملإيصالالإعلاميوظضواآنلهم!يفتارلخياخبرواقداليهود

الضغط،وجماعات،الحواليسخلالمن،العملعلىالفذةبمقدراتهممسنودة،والسياسية

العالمفيالسياسيةاليئاتأعلىعلىالسيطرةاستطاعواخلالهامنالتي،السرلةوالمنظمات

السياصميينللقادةالشخصيةالسيروصناعهَبل،ومعرفة،الأسودالمالبوساطة،الغرلي

الماديةوالقدرات،المترابطالتتظيمذيالصهونياللوييمنويدعم،والأمريحيين،الاْورييين

الرسمية.الفرليةالمؤسساتقبلمنوالمدعوم،الجبارةوالفحرية

يحملونمواطنينالإعلاميالجهازهذافيالعاملينحونمنالصهيونمِةاستفادتوقد

يعملالصهيونيالإعلاميالجهازهذامنجعلالذىِالأمر،والأمريحية،الأورييةالجنسيات

شبهالإعلاميهللمؤسساتأو،الرممميالدولةلإعلامتابعداخليإعلامأنهعلىدولة!ل!ؤ

الىوينتمون،لبلدانهمالقوميةاللفةيت!لمونمواطنونفيهوالعاملون،الحرةأو،الرسمية

المتلمىميلمندوخذالإعلامىالجهازهذافإقولذلك،أدضاهوممهإعلاممهموسسا!

المصداقية.منحبيؤدرجةعلىالمستهدف

الفردية،المسيحيةالاجتماعيةالبنيةفيالمتغلغلةالمسيحيةالأصوليةفإقذلكإلىهـاضافة

هذهإنبل،والتارلخيةالدينيةادعاءاتهفيالصهيونيللإعلامالدعمال!ثيرمنقشمت

2--ا!ا
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الصهيونيالإعلامتاثيرمنأشدالمصيحيةالفرليةالذهنيةعلىمباشرتآثيرلها!اقالأصولية

)الإنجيليولى-منهاالمشتقةوالفرقى،ايأمريحيةالبروتستانتيةالاوساطحؤسيمالا،نفسه

الإعلاملم!نفصدوبال!الي،المعمدانمون(-الدهرلون-الممجدثون-الصيممون-لهوهشهود

هذاو!،المسيحيةالأورييةالذهنيةعلىلييمنأن،المسيحيةالأصوليةويمساعدة،الصهوني

مدرسةفيأنشأتام(919-)1691البرلطانيةالححومةرئيسجورجلولديقولالسياق

ملوكأسماءأذ!رأنويمقدوري،بلاديتاهـلختلقتتمماأ!ثراليهودتارلخفيهاتلقنت

مثلأو،إنجلتراملوكمنستةأسماءتذحرعلىمقدرتيفيأشكولحتي،جميعاإسرائيل

العظيمة،أمجادهأيامفيالعبريالجنسبتارلخثفوسناأشرلتلقدهـللز،ملوئامنالعددهذا

.(المصيحيةالآخلاق!ؤماأفضلصنجزءاباعتبارهالمقدسأدبهواستوعبنا

أعتقدأندائماتعلصت)لقدالأمرلحيةمتشمانولايةعنالنائبدينجلالقسهـلقول

نأ!ذدكوتعلمت،اليهودإلىاللهوهبهالذيالتاريخيالمِهودأجدادوطنهيفلسطينبأن

العربأنيعتيوهذا،التارلخي(وطنهمإلىيوماالعالمل!وديعودبآنقضىالفهبآناْؤمن

وجودهم،عنهـلدافعون،فلسطينإلىاليهودعودةضدهـلافحون،يرفضونالذين

الشعبعودةفيالإلهةالمشيئةضديقفونإنما،ومستقبلهم،وماضيهم،وارضهم،وتارلخهم

الميعاد.آرضإلىالمختار

الحتابإلىصغيأمسيحيييت!)نشأتهالسلغرسىالأمررليةالاتبةوتقول

فلسطين6أرضفياليهوديالشعبإقامةحولالقديمالعهدقصصدرسنا:وأقرؤهالمقدس

المقدسالحتابهذاكفعتولقد،المختارالشعبمعالربوعهود،إسرائيلملوكوحروب

شعبهمحالربأقامهاخاصةلعلاقةتوثيقأنهعلىالآخرينالآصوليينالمسيحيينملايينمثل

لدىالمختارالشعبوقبيلتهمأنهممنالعبرانيونالمؤلفونقالهبماؤمنآأنوتعلمت،المختار

الذينويدعن4اليهودييار!ونالذينيباركالربفإنالمختار،اللهشعباليهودأنوبعا،الرب

اليهود(.يلعنون

فيفردايمثللإسرائيلومناصرا،للمربمعادياأحنتقالفقدفورستالأباما

فيقرأناهوما،الصليبيةالحروبعنالمدرسةفيتلقيناهماآتذحروحين،الفرييةالمجتمعات

منلهاُخضعنامامقدارأدركالنهابينالعرب،الماحرلنالعرب،القذرينالعوبعنالقصص

الذينالصحفقارئيالغرديسعنصورةحنتللعربعدائيفيأننيوأعتقد،سيئإعداد

لإسرائيلالمواليةنزعاتيلديوحان،حسنةونية،قلبطيبةعنال!نيسةبتعاليميؤمنون

المقدسة،مدينتهموالقدسالمختار،الفهشمبليبالنسمبة111فاليهود،للعربوالمناهضة
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منقرونبمداليهودأناللهمنخاصفضلعلىلعلامةو)نها،المقدسةأرضهموفلسطين

فو!عاشالذيالضمعبانوجيدامعقولاالأمرولدا4آبائهمأرضالىالمودةاستطاعواالتشرد

،الحميروالجمالظهورعلىآخرإلىمحانمنبنتقلونالذينالرحلالعربوهم،الآرضمذء

مدرسةومن،!نيستيمنالأف!ارهذهو!ثتلقد،اليهودلؤلاءأرضهيتركأنيجب

فيوقرأتهسمعتهماويينالحقيقيةالقصةبينما!ؤألضماسعالبوناحتشفتوحينالأحد-.

وخدعتني،ضللتنيقد،بهاوئقتالتيالآخرىالإعلامووسائلالصحفأنأحسست،الغرب

استمححينأو،القراءورسائلافتتاحياتمنفيهامااقرآحينتخدعنيأنها(حسأزالولا

نآحيف،إسراثيلالىمجانيةبرحلةقامقدي!ونأنبعديشرح،بروتستانتيواعظالى

يبذلأنالعرييالجانبصنيتطلبوهذا،(فلسطيناسرائيلتأخذبأنقضتقداللهإرادة

الإعلامحانالتيالعرليةللشخصيةالمسيحيالغرييالتصورتصحيحأجلمنخاصةجهودا

المسيحي.الفربذهنيةجؤرسمهاقدالصهوني

حازالتي،الرومانسيةالنظرةهوالصهيونيالإعلامنجاحفيساهمتالتيالأمورومن

فردوسهمالىحنينهمعنيتخلواولن،لمالذيناليهودإلىالأوربيينبمضخلالهامنينطر

يميشواولن،وشمراؤهم،وأنبياؤهم،الأوائلآباؤهمفيهاعاشالتيالمقدسةالأ!ض!ؤالمفقود

القارة!الأبيصالعرق،وتحديدا،والبعض،المقدسةالأرضهدءخارجسويبشحل

يُعَدْونحانواافريقيا(،جنوب-)استمالياالغرييةالاستيطانيةالجيوبوء،الآمرلحية

فلا،الأبيضالرجللاستيطانآخروجههو،فلسطين!ؤاليهوديالصهـيونيالاستيطان

تجمعوا،جنسيةمنوأ!نَر،ثقاقةمنأ!ثوتحملجماعاتالىيرجعالاستيطانين

ضد(لاإنسانيةدمولةأمجاررغيرشرعيةعمالأخلالمنجديدةأرض!واستوطنوا

صلا!الآصليةللحضارةالحقيقيالتارلخطصساوحلاهما،للبلادالأصليينالمواطنين

أوأصواتهمو!مما،الأصليينالاْرضلأصحابالإنسانيةالحقيقيةالصورةوشوها،الموقمين

تباثميررنرسلأنهمادعياوحلاهما،العامالرأيأمامأنفسهمعنالدفاع!صرخاتهم

هوالأبيضالرجلاستيطانوبين،اليهوديالاستيطانبينالوحيدوالفارق،الفرييةللحضارة

الميعادأرضاو،فلسطينأرضفيالتارلخيةالأصحبقيةحقمناليهوديةالصهيونيةتدعيهفيما

أما4أرضبلاشمبوابيهود،شعصبلاأدضفلسطينأنLMC.ادذلكالىمضافا،المقدسة

واسعةلقارةالمشاعالأرضفيلالامشيطانقامآنهيحجةذلكعناستعاضفقدالأبيضالرجل

!رتاريخيةأسبقيةاسسأوحققوبذلك،السحانمنالمزلدتستوعبآنلهايمحنالحدود

تصمابهوهي،بالسحانمؤهولةتحنولم،عذراءعليهااسقولىأنهادعىالتيالأرضامتلاك
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عشرالثانيالقرنفيفلص!طينجؤالتاريخيةالأسبقيةتأسيستِالتوراةقدمتهاالتيالذريمة

سيامم!اً!يانأشصلمنأولهمالإصمرائيليينأنالتوراتيالمؤرخأدعىحث،الميلادقبل

بحقهاالصهيونيةادعاءعنالفرييالعالمدفاعفإنولذلبا،فلسطين!ؤاعتباريأعسحرلأ

الرجلرض2فيالأبيضالرجلاستيطانادعاعاتعندفاعهو،فلصطينبأرضالتارلخي

حدفاعاليهوديالاستيطانحانبالىالعربيالعالموقففقدولذلك،أمرلحافيالأحمو

اليهوديةالدعاوى!لفحقيقةت!مثئفأنمنوخوفا،الأبيضالرجلاستيطانعنمضمر

ملفاتوفتح،الاستيطانيالاستعماريالفحرلادانة،ت!ثففإلىسيؤدي،الصهونية

الرجللاستيطانالأولىالحقبةتاريخقراءةفيالنظروإعادة،لأمري!االغرييالاستيطان

الحمر،النهودمنالحقيقيبنالأرضأصحا!في!ذهاالتيالوحضيةوالمحازر،الأليض

البحرلة.الجزروبمض،آفريقياوجنوب،أوستراليافيالأصليينوالمواطنين

العربىللصراعوحيدحمنتجخطابهتسو!ماعلىالقدرةالص!ونيالإعلامامتلكلقد

الإعلاممنماوهذا،الممرحةساحةعنالعرليالإعلامبفيابسيماولا،الصهوني

يحدمماوزرع،جهدأدلىدون،منهاوالواضحةالبسيطةحتى،الحقائقتزييفمنالصهيوني

حارتزيقولالسياقهذاوفي،العالميالعامالرأيوعواطفعقولفياليهوديةالصهونيةأهداف

ظهرانيهابيناليهوديالشعبعانىالتيالبلاد!لعلىاليهوديةالروح)تسيطو!وهين

نملكصبحناألأنناأنفسنالعزلاليومبحاجةلسناإننا،بوتقتها!ؤالانصهارورفضمحثيرا

جؤحاصمأوعاهلأييستطيعلادوننافمن،بهالموعودينالسيطرةيصولجانونمسكالسلطة

الذهببيورصهنمححمالذلنلخنلاْثتا،إرادلماعنبعمداالمناسبكرارهب!خذأنالعالمهذا

العالمبصحافةنتححملآننا،فاعدائهانشر!لىتجروصحافةأييوجدلاحما،والمال

منفنحن،إذننادونمنالقحرعالميدخلآنيروقنالافحرلآييمصنلاحذلك،!له

.؟(العالمغزتقداليهوديةالروحبأنترونألاوالفحر،والأدبالمسرحعلى!يمن

الىلناالمماديةالصحافةلجماليهوديةصحافتتااستطاع!أفيقولبراونبرنارأما

غيرليوديالناسمنفلاناأنعنالإفصاحعنتمممعباتتاليومالأمرمحيةالصحضأندرجة

-فيه(مرغوب

على!افةالاجتماعيةالشرائحالىخطابهيوجه!يفعرفالصهيوثيوالإعلام

والئغافية،،والعلمية،المعرفيةمستولاتها!لوعلى،والصيا!مية،الدينيةانتماءاتهااختلاف

سيماولاالنخبهَاوساطفي،الضصوصوجهعلى،بالتغلفلالص!ونيالإعلاماهتموقد

الفوقيةأو،التحتيةالبنيةفيموقمها،المستقبل!ؤستاخذاو،تأخذوالتي،منهاالأ!اثيمية
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والتتقيذيةالتشرلعيةال!ليابالسلطاتواتتهاء،المدنيةبالمنطماتابتداءالقراراتخاذلمرا!ز

الأورلي،اللاواعيالمقلغزواستطاعالص!ونىِالإعلامأنصا،الفربيةوالدولللعجتممات

التمليمية،التردولةللوساثطوامتلاحه،اختراقهخلالمنوالشبابالآطفالعندسيماولا

القنونفييتفلفلأناستطاعبل،فحسبالإعلاميةالصحافةعلىبالعمنةليحتفلمأنه!ما

العقيدياللاهوتيبمدهيستلهمالأوربيوالأدب،الفنوأقخاصة،تقرييااصتشاءدونالسبعة

النظامعلىهيمنتهبمدالإعلاميالصهـونيةخطا!وانفتحتوعمحوقد،التوراتبالتصوراتمن

حافة.والاصشهلا!يةالإعلاميةبأشحالهالحديثالعولمي

معالمتبادلدعمههو،مسماهفيالصهونيالإعلامنجاحفيساهمتالتيالأسبابوص

الدولفيسيماولا،عليهاوتستحوذ،تشحلهاحيفالصهيونيةعرفتالتيالضفطجماعات

الخارجية،سياساتهائرسموالتي،الأمرل!يةالمتحدةالولاياتفيوتحديدا،العظمى

أحيرلوييتمثتحلأنالصهيونيةاستطاعتوقد،المتعددةالضغطجماعاتبتأثيروالداخلية

القرار،موسسات!ؤنفوذوذاتقياديةوبشخصيات،حبيرةماليةبقوةمدعومة،أمرلحاجؤ

محنت،متضاهرةالتشبلهوهذه،ضخمةاعلامبةهيعنهعلىاسئنادهاإلىإضافة

!ؤسيمالا،الخارجلةالأمرل!يةالسياساترسمفيالطولىاليدلهات!ورأنمنالص!ونية

معوبالتحامل،فيهبالتدخلالصهيونيالإعلاميقومماواهم،الإسراثيليبالشأنيتعلقما

سذةإلىالمرشحينمنتجعلوالتي،الآمريحيةالرئاسةانتخاباتهو،الصهيونياللوبي

فياسراثيللدولةدعممنيمنماأقصىبتقديموعودهمإطلاق!يتسابقونالرئاسة

فيوالرؤصاءوالإسلامية،العرليةالأمةمع،العس!ري،السياسي،التاردخيصراعها

تسلمهمبعد،وجهأ!ملعلىبقعهداتهميلتزمونالتحديدوجهعلىاسرائيلدولةالىوعودهم

السياساتمقاصلعلىيسيطرالذيالصهونياليهودياللوييانتقاممنخوفا،الرئاسة

رأسها:وعلى5منها،وسائلعدةخلالمنالأمرل!ية

غيرمياشرة.بطرلقةأو،مياشؤبطرلقةفعلهاتفعلأنتستطيعالتيالماليةالقوة

لرجالاتالشخصيةالصميرمخادعالىيمسللحيفعرف،اليهوثياللوبيانحما

وانهسيمالاالحبير،التأئيرذاتالضفطأوراقمنمجموصكةيمنحهالذيالأمر،السياسة

،الدعاوىوللفيىالآساط!ر،بصناعهلعومأنعلىمادرةاعلاممهإمبراطورلهأ!برلمتلك

الحقائق.وتشورله

فححمب،السيامميةبالتصفيةلا،التهديدمن،الأحيانبعض!ؤ،اللوليىيتورعلنوريما

الجسدية.وبالتصفيةبل
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السياسيةالبنيةمجملفيشأنذاتليوديةحوالوعلىاللويياعتمادالى)ضافة

نأهناذحرهوالجدير،الأمرل!يةالمتحدةالولايات!ؤوالئقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

دخلمتو!مطأنحعا،أمرل!افيرجلأغتىأريعينأصلمنيهودياعشرستةهتائا

أخدهاالتننويلجوائزمن%4و.،الأفرادلياقيالدخلمثلييعادلالأصلحياليهودي

%4و.،الجاممةاحيرأسانتذةمن03%انحما،ديوديةهىوالاق!صادالعلومءالأمردحان

اليهود.منهموواشنطنفيولوركفيالمحاميننقاياتأعضاءمن

يضع،اليهوديةوالوحالهَ،المالميةالصهيونيةبالمنطمةالمتمتلالصهيونياللوليوهذا

نفسهيُعَدْالملأوعلىأنه!ما،محانأىِفياليهوديةالمصالحخدمة!.الملاشوعلى،نفسه

فيعامبش!لمحظورأمروهو،الأمريحيةالمتحدةالولاياتفياسرائيلللمولةممثلا

لولةأناعتبارعلى،أجنبيهَلدولةبالممالةئتهملااليهودياللوليأنإلا،المتحدةالولايات

أنهالو!ماالأمرلىِالتصورءاعتبارهايم!نبل،خاصةاعتبارلةحالةلهاإصراثيل

الدولةهذهأن6تدركالأمرلحيةالمتحدةالولاياتفيالسياسيةوالميادات،أمرلحيةولاية

المظمى،بالدولةمدعومة،الدواموعلى4ت!نلمماتواجدهافيالاستمرارلهايمنلا

عشرلنلمدة!ونفرسعضومنصبشفلالذيوهوفندليبولالنقطةهذهعنعترقدوحاق

مجلسوعلىال!ونفرسعلىيفمرفالإسوائيليةللححومةالحقيقيالفرع)هذاعاما

وسائلعلىوحذلك،البنتاغوقوعلى،الخارجمةووزراء،الجمهورلةرئاسةوعلى،الشيوخ

القد!تابهفيهـلضيف،سواء(حدعلىالحنائسوفيالجامعاتفيتأثيرءولمارش،الإعلام

المتحدةالولاياتسياسةالتأثيرفيمنالإسرائيليالوزراءلرئيسأإنالحلام(علىتجرؤوا

نفس!أيضاقالحما،ذاتها(بلادهفيلهمماا!ثر،الأوصطالشرقفيالخارجية

مولماانتقامايتوقعأنفينبفي)صرائيلسياسةينتقدمن)!لالصهونياللوبيعنالحتاب

يخافه.الرئيس.الإسرائيلياللوليضغوطجراءمنالعيشوسائلفقدانحتى،ومستمرا

نأعلىبرامجهافيتحرصنفوذاالجامعاتوآ!ثر.متطلباتهبجميعيسفموالحوثفرس

.لضفوطه(يخضعونالعس!رلونوالقادةالإعلاموسائلعمالقة؟يمارضهما!لتستبعد

بقضلانتخبتأنيأعلم)آناغو!لونلبنام11Xسنةفيقالفقدالحنديالرئيساما

للائمعبأفعلهأنينبغيالذيماليقلبانمخابي.لهممدينأتاالآمري!يين.اليهودصواتأ

.(اليهودي

الفرييالمجتمعذهنيةفيترسيخهاالصهيونيالإعلاماستطاعالتيالمقولاتوأهم
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فلسطينحؤالتحديدوجهوعلى،عامبشحلالتاريخيةاليهوديةالصهونيةادعاءات-

،اليهوديالقديمالعهدتش!لالتيالتوراة!ؤحاءماعلىمعتمدة،ايسراثيل())يرشى

حانأنبعد،المسيحيةالفررلمةالذهنيةالحالةعلىالتوراليةالأسطورةسيطرةمنومستفيدة

والجناح،البروتستانتيالمذهبلدىسيماولاوالمسيحية،اليهوديةبينريطواقداليهود

)العهدالتوراةبينريطواحما،عامبش!لالمسيحيةالطوائفلحلىالآصوليالمحافظ

جعلالذيالأمر،(المقدس)التابهوواحدحتابفيالجديد()العهدوالإنجيل،الضديم(

إلاتصتمللاالمسيحيمصميحيةفإنوبذلك،بالتوراةالمسيحيبابمانإلاتحتمللاالمسيحية

تطنوا"لاالمسيحلسانعلىقالقدالإلخيلوأنسيمالا،الميعادأرضفياليهودبحقآمنإذا

الىلحمأقولالحقفإني.لأحملبل،لأنقضجئتماالأنبياء.أوالناموسلأنقضحثتأني

.همتى،الناموسمنواحدةنمطةأووأحدحرفلزوللاوالأرضالسماءلزولأن

23.متى6وانقلوهتحفظوهأنلحمقالواماهحل5آخرموضعو!

أنمنهطليتالتيالسامرلاتإحدىعلىردقدالمسيحالسيدأنالإنجيلفيجاءحعا

المهودأم،الجررلمجبلعلىلصفونالذلنالسامرلون:صوابعلىالذىهومنلهالوضح

أورشليمفيولاالجبلهذافيلاساعةتأتيإنه"صدقينيبقوله،آورشليمعلىيصقوىالذين

هوالخلاصلأن،نعلملماقنسجدنحنآما،تعلمونلستملماتسجدونأنتم،للأبتسجدون

.4يوحنااليهود،من

التيالدعواتفيهابمااليهوديةالمعتقداتاليوميةصلواتهمفييتلونالمسيحيينفإنهناومن

أيضاوهي(ميراثكولارك،فمعبكالهيا)خلص،الميعادأرضإلىاليهودلإعادةالسعاءإلىترفع

وسائلصتحرر!ؤبشحليسمعونهاوالتي،مدارسهمجؤالتلاميذيقررهاالتيالآف!ارنفس

النطربغضالعاطفيالترابطيعززأنالص!وثيالإعلاماستطاعفقدولالتالي،المختلفةالإعلام

الصهيونيالإعلامقامخلالهامنوالتي،واليهوديه،الغرييةالمسيحيةبينسلبيتهأو،للجابيتهعن

رسخحيث،تطورهمراحلبحل،البدائيالإنسانمنذالحقيقيالفلسطينيالتارلخلطمس

المنطقةتارلخأنالتحديدوجهعلىالمسيحيوالغرلي،ح!لالعالمذهنيةفيالصهونيالإعلام

فيالربسنبتمنذاسرائيلبنيتارلخهو!صلالبشرلةتارلخبللا(،الخصيب)الهلالالمرلية

الأساسيةاللبناتوضحالذياليهوديللائ!عبتارلخيحقهي!نعانأرضوأن،السابعاليوم

ماوهذا،الأوربيللغربالحضاريالمملفيمثلالتحديدهوجهعلىوهو،،الإنسانيةللحضارة

خاصاتاهـلخاتملكلافلسطينأانقالحينسميثجورجالتوراقيالمورخعليهيؤ!دأنحاول

.الفرب(تارلخبدورهالذياصؤئيلتارلخهوتارلخهاإن،والأمرلحيالأوربيالفربباعتبار،بها
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نأمناليهوديةادعاءالفرليالمواط!ذهنيةفييرشخأنالصهونيالإعلاماص!تطاعوقد

دولةويين،الحرييةالدوللينصراعهوالصهونيالعرليالصراعوأن،تارلخيا!تاباالتوراة

الإنجليز،أ)نقالقدوايزماق!انالنقطةهذءوحول،الصيادةذاتالقوميةإسرأئيل

الذيهوالإنجليزوتذين،بالتدراةتأثراالناسأشدهم،القديمةالمدرسةصحابآسيمالا

اليهودعودةوجوبمنالتوراةحؤجاءبمايومنالمتذينالإلجلهزيلأنآمالنا.تحقيقفيساعدنا

.(المساعداتأ!برالناحيةهذهمنالإنجليزلةالحنيسةقدمتوقد.فلسطينالى

0035إلىتاهـلخهيرجعالذيالمقدسالمسيحبينحتابأإنقالفقدغوهـلونبنأما

.(فلسطينارضلمل!يةالمقدساليهودصكهوسنة

الأورييينا!ناعفيإسراثيلنجحتألقدمصرعلىالثلاثيالمدوانبعدآيضاوقال

فيالقوهيمصيرهملقرلر!اليهودبحق،المقدسالحتابعلىنشأواالذينوالأصليين

.(المقدسةالأرض

الأصحابهماليهودأنالمسيحيالغربذهنيةفيالصهيونيالإعلامرشخ!ما

قالهماحسبالعالمءعراقةالأمحثرالشعبوأنه،السماهـلحةالتوحيدلعقيد-الحصريون

ثلاثةمحنتهشعب،عرلقضعب-اليهود)-برانديسلوش!الأمريحيالصهيونيالزعيم

حعاالمستقبلجؤالإنسانيةالحضارةتقذمأجلال!ثيرمنتقديممن،الحضارةمنسنةآلاف

.(الماضيفيشأنهحان

التييهوذالمملحةمقدرايون)ربماإصرائيلدولةقيامقبلقالفقدغورلونبنأما

يومللعالمإسوائيلقذمتصكما،الفدعالمفيومهماعظيمادوراتؤديأن،جديدمنستولد

الحضارةمضمارقيأخرىمرةنساهمأنلنامقدراحانوربما،أرضهافوقتميشحانت

.(الإنسانية

أرضفيالعالمليوديلتقياْقالواجبإمنماقغولدناحومقالهقدحانماوهو

الحثيط.لهاقذمواالتيالإنسانيةالحضارةفياسهاماتهملمتابعةفلممطين

تصتطيعأخرىبشرلةجماعةمن)مااليهوديدأ)العقل!تابه!ؤقالفضدباتل!رفاثيلأما

.(القديمةاليهوديةالحضارةلسبل،طفيفةمضابهة!لو،مشابهحضاريبسجلالافتخار

للتارلخالمميؤالإشارةميإسرائيلأإنالنبوةجوهرحتابهليهرفيأندرلههـلقول

.!وقلبه،ومرحزه،عصبهوهي،العالممحى!هياممرائيلان.العالمفيالإلهي

التيالباقيةالخالدةالمساهصة)انمارينروزهاليستروياليهولحيةال!اتبةوتقول

ثم،المسيحيةجاتوقد،المتجصدغيوالقرلدالواحداللها!تشافهمهيللعالماليهودقدمها
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أخرالف!ؤجملتعديلااللهعناليهوديةفحرةمنمنهعاحلفعدلتذلكبعدالإسلام

صن!انوقد،تصتوعبأنمنوأ!ملأدقىلمبالتسيةالمهوديةوحدانية!انتلمنملاثمة

تماما(.جديدةصوؤفيالغربحضارةصيغتذلكأثر

حالةلليهودأنالمسيطرالمسيحيالفربيقثعأنالص!ونيالإعلاماستطاعوبذلك

لاهوتيةحالةبل،عاديينبشرأيمئلوقلالأنهموالإنصماتيالعالميالقانونفياسنتثائيةخاصة

علىمعهميتعاملواأنالجميحوعلى(،اليهودية)المعجزةأصحابيصفتهم!حلللإنسانية

التيالقوانينفوقي!ونواأنفيالحقلِعطيهموهذا،بشرلةفوقالعةقدصيةيمتلحونأنهم

والعالمية.،والدولية،الاجتماعيةوالمنظمات،ال!ئاتسنتها

بالنسبةالأمورزماماستلامهابعد،الصهيونيةبمدهاومن،اليهوديةحانتوقد

الرسميةللحنيسةالحلاسيحيالموقفمنتفيراناستطاعتقد،لليهودالسياسيللتمثيل

،غفرانصكاليهودمنحالباباوأنبل،المسيحقتلوامنأنهمعلىاليهودإلىتتظرحاتتالتي

السلطةالىالناصريالمسيحَاليهودستمأنفيعد،متىاتجيلجؤجاءمامنالرغمعلى

فقال.ليصلبالجميعلهقال.المسيحيدعىالذيييسوعافملفماذابيلاطسلهم،قالالرومانية

ينفحلاانهبيلاطسرأىفلماليصلص.قاثلينصراخايزدادونف!انواعمل-شروأقيالوالي

هذادممنبر!ءانيقاثلاالجمعقداميديهوغسلماءأخذشفبيحدثبالحريبلشيئا

27.متىأولادنا،وعلىعلينادههوقالواالحمعبجميعفأجا-.انتمابصرواالبار.

للصامية)العداء:فيهقالبياتاام619سنةصدرأقدالمالميال!ناثسمجلصىوكاق

التيالتارلخيةالأحداثنلقيالاالمسيحيالتمليمفيعلينا،الساميةضد،اللهضدخطيئة

المصشرحة،انسانيمماعلىتضعفالمصرولية،اليهوديالشعبعاتقعلىالمسيحصلبإلىأدت

عامفيالفاتيحانقرارالقولهذاأيدوقد،قومأومعينةجحاعةفيمحصورةوليست

Ivkc-مأ

ابنا..وحانليوديا..حانالمسيحأان7991سنةقالفقدالثانيبولصيوحناالباباأما

.ليودا،بوصقهمصاملتهمتساءأو،اليهوديضطهد-ألايجبولذلك-لإسراثيلحقضا

الآثارية،الاصت!شافيةالبعئاتعلىالعمنةمنتعحْنتالصهيونيةأنحما

ام865سثةفلسطن(احمشاف)منظمةلشحل!منذالفررسةالاسمشراه!ةوالدراسا!

والتي،الأوهـسةالاستشراقيةالدراسات!رتغلفلتأنهاحما،التوراتيةإسرائيلعنللبحث

المشرو3اندخال!ؤوالسبب،ؤلغرليالثقاءللمممروعتبشيرلةرممالةقشحلأنحاولت

القوميةنظريتهاصاغتاليهوديةأنالىيعود،الاستشراقيالأورييالمشروعضمن،الص!وني
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القوميىالصهيونيالمشروعهذايستطعلمثانيةجهةومن،جهةمنالأوربيةالقوميةبتاثير

فقدولذاهتطبيعهمحاولات!لمنالرغمعلى،المرييةالمنطقة!ؤالانزراعمنالثقافيببمده

إخضاعأوتقتلأملعلى،الخصوصوجهعلىالفرييةأورياصعارتباص!علىالمشروعهذايقي

ببعدهالصهيونيالمشروعاتخذفقدولذلك،لاحقةمرحلةقيالصهيونيللمشروعالمنطقة

الاستشراقأقوبما،أوريامعوثقافيةواقتصاديةصمياصيةانتمائيةفيه،علاثقياموقعاالثقافي

الوريث،المسيحيالدينذاتالغرليةالثقافةخلالمنالشرقيالفحرجؤيبحثحانالغرلي

ضمنهتُدخل(نلاحقةمرحلة!الصهيونيةاصتطاعتفف،اليهوديالدينعنوالمتطور

للحديث،ليوديامسيحياغرليامشروعاالاستشراقأصبحبحيث،الصمياسيالثقافيخطابها

نإبل،صهيونيليوديغريي!منطقبلسانالتارلخيالإسلاميالشرقيالفحرمعوالتحادث

توظيفالمم!نأنهلردان!اناآخرىجهةمنالاسمشرأميوالمشروع،جهةمنالصهيوت!ة

منالبعضإنبل،المتخلفالشرقيالعالم!،الفرييةالحضارةبرسالةحميشردناليهود

عالم!ؤتتولولةتباثميرلةصليبيةحملةالص!ونيةاعتبرواالفرليينوالممحرلنهالمستشرقين

الإسلامية-والعقيدة،المحرعتمةمنيعاليشرقي

لم،ماديةامحاناتمنلهقُذمماحلمنالرغموعلى،الاستشراقيالمشروعوهذا

الشرقيالمجتمحتغرلبحاولالصهيونيةمنوبدعم،الغربأنإلا،أهدافهيحققأقيستطع

أساسالعلموجعل،الشرقيةالقيمم!اقق!مهاواحلال،الغوييةالفلسفةتمحينخلالمن

وتجزثة،الدنياعنالدينوفصل،الشرقيةالدينلِةالروحيةالقيمواقصاء،المدنيالمجتمعودين

الصهيوني،الإعلامحاولوقد،وعرقيا،وطائفلاوثينيا،وجفرافيا،سياسياالمنطقة

عنتعبرالتيالشاثعةوالتعابيرالمسمياتيفيرأن،الإمبرلاليةالاستعمارلةالمطامعمعوبالتماون

الشرقإلىالمربيىالوطنتحولبحيث،العرييللوطنوالإهكيملِة،والجفرافية،القوميةالوحدة

الوجودلدسمحاولةفيمختلفةوثول،وألميات،عروقيضمواصبح،أفريقيةوشمالالأوسط

حلمنالصهيونيالإعلامجعلحما،الجغرافيةوالمسعياتالتعابير،فيالإسرائيلياليهودي

العريمة،الدولوبد!،المختلفةوالعرو!،المخطفةالدلتمةالطوائفمنمجموعهْعرليبلد

فسيفسائي.تش!يلأنهالو!ما،الصهيونيالإعلامحسب

المفاهيميقلبان،الإمبرلاليةالتصوراتمعهـلالتعاون،الصهيونيالإعلامحاول!عا

الإرهابأما،الإرهابتعنيللاحتلالالشعبيةالمقامةأصبحتبحيث،العامةوالمدلولات

قلبأنهحماالتحرلر،فيعني،العراق!ؤحدث!ما،الصيادةذاتالدولواحتلالالدولي

منوجمل،جلاداالفلصطيني(العرلي)الضعبالضحيةمنوجعل،عقبعلىرأساالحقائق
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من!انالذي،العالميالعامالرأيأعينعنالحقيقةوحجيت،ضحية)الصهوني!الجلاد

)لوتوشبيالشهرالمزرخيقولالصياقهذاوفي،ضميرهوتخدير،بتسحينقامقدآخرجانب

!كيرآخرشعبأيأيديوعلى4المعاملةهذهمرارةذاقالعربغيرخرآشعبأيأن

يقترفوالمضحايابحقارتحابهجرىفادحاظلماهناكأنحلهالمالملأدرك،الإسرائيليين

للحقوقالصارخالانتهاكهذاشأنمنولحان،العقابهذامثلعليهيستحقونشيمْا

لإزالةالفعالةالخطواتاتخاذإديؤديبل،فحصمبوالاحتجاجيثيرالسخطألاالإنسانمِة

(.الغبنهـرفعالطلم

،هاجرواالذيناليهودومن،العرييينالمسيحيينمنالمتتورينعددتزايدوقد

التصوراتالحثمِرمنهناكأنأدرحواالذين،يهاجروالمأو،قلسطينفيواستوطنوا

صواتآبداتوقد،الصهيونيةالإعلاموسائلإياهاحملتهمالتيوالمزلفة،والمظللة،الخاطئة

معاداتهاصوتهابأعلىتعلنالجماعاتهذهوبدت،وهناكهناتترددالمتتورلنهرلاء

الإعلاميصورءحانماعحسعلى،الذيالفلسطشِيالشعبجانبإلىووقوفها،للصهيونية

الجماعاتبعضإلىهزلاءانضموقد،والحيص،الظلمأنواعلاْبشعضحية!ان،الص!يوني

نصثبت،دينيةلا،سياسمِةمنطمةاعتبارهاعلىالصهيونيةضدوقفتالتياللاهوتيةالدينية

الآرئوذحسيةاليهوديةالمذاهببعضإنبلالمنقظر،اليهوديالتوراتيالمسيحم!اننفسها

علىالإلهيالتاريخمسرحةوضد،الربضدتعملالصهيونيةأنترىحانت،المتطرفة

وعودةالمنتظر،اليهوديالمسيحبمجيءمرتبطةالميعاد(رض)1إلىاليهودعودةلأن،الأرض

له.المحددالسشِارلوالربوضع!ماالدينيالتاهـلخحر!ةإرياكإلىسيوديذلكدوناللهود

استطاعتأربمدنناقصواثمومن،الصهيويخةتشحلمنذبرزواالصهيونيةواْعداء

بالمزالدبدرواالأعداءهؤلاءول!نالجغرا!ؤ،ثمومن،السماسىوجودهالئب!أنالصه!ون!ه

هناكو!انوالجعاعا!،الأفرادلل!ن!رمنلم!شفالحمائ!بدأ!أنبعدأخرىمرة

المشاهـلحضدوقفتالتي،بالعامةاليهوديةوغير،بالخاصةاليهوديةالشخصياتالحثيرمن

ومارتن،اينشتاينالشهرالفيزلائيالمالمالشخصياتهذهومن،الصهيونيةالاستيطانية

حولبناءاقتراححلغيابهويقلقنيماإن)أم34!سنةقالالذيماغنيسهـوذابوبر،

لليهودانشكلاالشمبيند.بينحربدونمنللعشحلةحلدلجادبهايم!نالتيالطرلقة

بعملحقهملليهودعيدألأناستمدادعلىلست،أناولحني..بالعدالة(لمالمبمطالبةالحق

أعارضحنتفإذا.موافقتهمدوناليهوديالقانونسلطةتحتبوضعهمالعربتجاهعادلغير

)هلولضيف(العرييالعالممعحرياأخوضأنأودلاقلت!مالأنيفذلكليوديةدولةقيام
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يالعنفمرتبطينسياسيحيانلخلقسعيهمفيفل!مطيزكأ)فيهنااليهـوديصبح

.العوب(عداماش!،بحلف!رناأننالييبدوالأشمون!ين؟بعضحان!ماوالعسحرلَارلا

تشفيآن،داخليةثورةغيرقوةقوةتصتطيح)لاقالقد!انفقدبوبرمارتنأما

مدىشبابنايدركالثورةهذهتقومفحينالآغيار،!!راهيةالمتعثلالقاتلمرضهمنشعبنا

وأعطينا،شردناهمالذين،البؤساءالمرببالفلسطينيينألحقناهمااللذينوالضقاءالظلم

ثمارونقطفحمَولمنحرثواليوم،الأرضبقاعشتىمنجا،واليودالىواْراضيهمييوتهم

التوراةشعببأنناوهذيانبتشنجالثرثرةعننفلاهذاومح4مدنهمفيونقيميصاتينهم

.،الشعوبوك!

العدلمنوليس،ل!وديةدولةقيامأهـلد)لاقالفقدماغنيسليوداالحاخامأما

للفلسطينيين،هي!لسطينأرضإنيالإ!راه..اليهوديللح!مالعربالفلسطينيينإخضاع

يمنعبألايوجبالإنسانيةالعدالةمبادئوأبسط،يقضيفالحق،فيهاغرلاءاليهودوان

علىالفرلاءاليهودمنسيولتتدفقبيثما،ديارهمالىالعودهَمنالمشردونالفلسطينيون

(.عديدةقرونمنذفيهاالعريقةجذورهم!تلعمنمحلليحلوا!لسطشِ

العلاقةمشخصا!القدساسونخضورجماالعراقالأ!برفيالحاخامأنحما

العراقفييعيشحانحيث،الصهيونيةالدولةقيامقبلالعراق!اليهوديالعرييوالتعايش

منذ،والامتيازاتالحقوقبنفستمتعواوالعرباليهودإنأليوديا1++..بحدودام489سنة

.(الأمةهذءفيغبرهمعنمنفصلينأنمسهميرونلافهـمولهذاسنة.ألف
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الصهيوثيةالإعلاممقولات

فلسطينفياليهوديةالتارحيةالحقوقحول

وقد،التوراة!ؤجاتالتيالادعاءاتعلىإلا،الواقعأرضعلىاصرائيلثولةتقملم

غيرموضعوفي،قانونيةمصداقيةذات،تارلخيةوثيقةأثهاعلىالتوراةالصهيونيةقدمت

المختارشمبهأعطىقديهوءالربأنفيهاجاءالتيالتوراتيةبالنصوصاستشهدتقدحفَ

الدعواتبدأتوقد،عليهاسياسي!يانوتش!يل،!ممانبلاداستملاكتِالأبديالحق

الأولىالألفيةمحيط!ؤ،ذاتية،رومانسية،شعرلةبذهنيةال!يانهذأتش!يلإعادةقي

وان،لليهودالأورليالاضطهادسياقفي،موضوعيةحقوقيةدعوأتإلىتحولتثم،للميلاد

أورياقياليهوديةغيرالصهونيةلسانعلىتصعَدتثم،ومتباعدب،قليلةالدعواتتلكحانت

بداياتسياقفيمتصاعدبش!لبترديدهااليهودأخذثم،الإمبرلاليتطورهاسياقفي

أداء-لليهودأي-لميتسنىأولحيهسموسىدعوةومنها،اليهوديةالصهيونيةتشحل

جديدمنأنفسهمفيحتشفون،بفلسطينالقوميةحياتهمبناءيعيدواأنوجبرسالتهم

قوميةحر!ةتطويرفإنلذا،الترحيبيالاستشراقذلكمنقدوةللعالمهـلقدمون،حشمب

.جمعاء(البشرلةلمستقبلبل،فحسباليهودلمستقبلالجوهريالمفتاحيفم!للاليودية

ولا،بالومؤتمربهرتزلتبدأألمغورلونبنحمسب،والتيألصهيونيةقامتثمومن

إبراهيمأباناالفهوعديومبدأتولحنها،4891عامالمتحدةالأممبقراراتولا،بلفوربوعد

يقول،الوامَعالحاضرأرضعلىالماضيت!شحيللتعيد،أبديا(مل!افلسطينيأرض

لهتتاححتىومستقرثابتمحانمنلهبدلاالمتفوقالعرقهذاينبعثأليعامأحادها

.(متفوقةحاملةرسالته!ابلاغ،مكبقرشهلتطولرثانيةالفرصة

أرض،القديموطنهإلىبالعودةمقدساحقا!انأينمالليهودي)إنغوريونبن

.!أجدادهوبتراثبتارلخه،انضطاعغيرومن،وثيقاارتباطايرتبطالذيالحىهذا،إسرائيل

حلمفيالمتفلفلالتوراتيالدينيالحقعلىيعتمدالميعادارضإلىبالعودةاليهودوحق

الملحدونفاليهود،اليهوديالدينليمم!اليهوديريطماأانغوريوقبنيقول،بالعودةاليهود

روياولصن،يجهلونهافهم،اللغةوليص،واحدعرقمنليسوافهم،العرقوليس،أيضاليود
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أنترىالتيالصهموتمةالأغلب!ةمناعةيمنلهذا!غوريوقوين،الممعاد(اْرضإلىالعودة

يُعَذونوأينما،الحلمهلهذهالمقهيالحرجؤبالمع!ىصافيأدمويأعرقاَيشحلو!لااليهود

أت!اثرلا(.عو!ا

على،لليهودالديفيالتصورعلىيعتمد،غورلونبنعنهتحدلثالذيالعودوحق

يفتقربقلصطينالت!ارلخياليهوديالحقإقأتالمونيعقوبالإسرالُيلياليروفسموررأيح!سب

اختارءالذيالشعبو!رة،الإلهيبالوعدالإلِمانمسألةإقصاءتخلومافيثالتاساسلىإ

والإمبرلاليين(.القاتحينالغراةبمطهواليهودإظهارإلىحتمايوديواصطفاهـمماالرب

،بالذأتالربعنصدرلوعدسَفيذاالبلادهذهوجدتألقدماثيرفتقولغولداأما

.ذلك(شرعيةعنبياناتنسألهانالسخفومن

النطرلةحصبالحقلهاأو،علمهايتوجبآتهلرىحاتتالإصبريال!ةول!دةوالصهموتمة

الدتيا(لشصو!منثرواتصاواتتزاع،عتوةالأرضمنلصيبهابآخذتقومألىالتيتشيةالدارهـشية

ولا،استثمارهاأيضايعرفونولا،عليهايقيمونالتيالآرضقيمةيمرفونلاالذين)المدنسة(

الروحيالاْب!وكل!وداتسفيالحاخامالصددهذافيهـلقول،روحيبريام!معهايرتبطون

فالأرض،نفسهالشع!اختيرماقبلمنالأكأضاختيرتألقدأم(82!-1918)إيمونيملفوش

خلقعندبعضلىإبعضهاضمقد،!املةإل!ةوحدةيحونانالمختاروالشعبالمصطفاة

التاهـلخ(.وخلقالعالم

لينالرياطأإنفيقولإسرائيلدولةفيالدينيةللشؤونوقلرأولميمونالحاخامأما

الأمم،تلكلدىفهو،بلادهاإلىسائرهاالاْمميشدالذي!الرياطليسأرضهاوبينإسرائيل

بينالقائمالرلاطبينما،ومؤقتعرضي،خارجي،علماني،سياسيرلاط،مظاهرهأجلىوفي

عليهصاأنعمقدوالأرضفالشعب4القداسةمنخفيسرعن!نايةبلادهوبيناليهوديالشعب

هذهترحيلمنبدلا!انرلذا،!وأبديسماويرياطيشدهماالذيوالرلاط،القداصةبتاج

.المقدسالاْلدياليهوديالشعبم!انهموإحلال،والعنف،بالقوةالعابرةالعررلمةالشعوب

أقترفاليهوديةالدينيةالقياداتال!ثيرم!أنسبقفيماذ!رتقدو!نت

بالربالايعانعلىبل،والمل!وانالعنفعلىتقوملاالتيلليهوديةزائفش!لالصهيونية

هـلحى،الربيومليعلنالمنتظرالمسيحمجيءلخوالتارلخسيحركمنوحدههوالذي

الأرثوذحصيةالأصولمةالدينيةالقياداتتلكحزمتفقدهناومن،بالعدلالأرضمملحة

نأالأصوليةهذءوتعتعد،اليهوديالمسيحمج!د!قبلالميعادأرضالىالعودةأتباعهـاعلى

بالفشل.صمقتقهيهرطقةمنأحثرليستالصهـيونية
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ثقافةعلىتتلمنواقدحاثواالديناليهودالمتدينيينالحثيرمنرأييخالفماوهو

المنفأنيرونالذينوهم،والثانيةالأولىالعالميتينالحربينسياقفيالنيتشولةالأورييةالعنف

المقدسةامتلادًالآرضيستطيعالذيالمقدساليهوديفيهيولدالذيالرحمبش!لاليهودي

معالعداءنار!اذحاء،الآخرلنضدالعنفوأن،عليهاالمقدسالتارلختجسيدأجلمن

جبهة!ؤهـشتظم،يتحوحبال!هوديالشتاتيجعلالذيهو(اللاساميةنار)إذحاءالأغيار

الىفيهاوالتمترس5صاحنيهامنالأرضوانتزاع،المقدسةالأرضإلىالعودةلِم!نهاءواحدة

الآرضأصحابالصهونيمشروعهفيهمشقدالصهونيةمؤسسهرترلوكان،الأبد

لمآنهدرجةإلى4ايأولالصهيونيالمؤتمرفيخطابهوفي،اليهود،)دولة!تابهفيالأصليين

لمالأصليينالأرضسحالىأن!ما،الإطلاقعلىلهموجودلاوحأن،ذحرهمعلىيأت

الاستعماريوالف!ر،الصهيونيةبينالصامتالمقدتوقيعسياقفيلمهمذحرأييأت

رض)1أنهالوحصا،فلسطينإلىأوريامناليهوديةال!رةعنيتحدثهرتزلوحان،الفريي

الأذهانالىمعيدا،الخروجعليهاأطلقالتيوهي،الهجرةهذهأنيرىوحان،شعب(بلا

موسى:بقيادةمصرمنإسرائيلبنيخروج

-العامالرأيبمراقبةلقمأنيجبو)نما،تصمللأوهروبشحلالخروجيأخذألاإيجب

نأيجبالتيالمعنيهَالححوماتمنصادقةويمعاونةللقوانينوفقاالهجرةتتمأنهـلجبهذا

بأنضسهم(.ذلكيفعلواأنيمحنهملااليهودلأنوجودناتضمن

جمميةستمملمحايدةأرضفوقالسلطةمنحنافيرغبةالدوليةالقوىأظهرتأمتى

.(الأورييةالقوىإشرافوتحتالأراضيتلك!الموجودهَالسلطاتمعاليهود

الأرضعلىالسيطرةفياليهودإمحانيةعلىنوههغامضةإشاراتخلالومن،ولحنه

الموممةحاجالمال!فيالعالمهذاءالأرضمنكطمةعلىمملطةأامنحوتايالقوةالموعودة

يتبض(.ماسنعملولخن،المشروعة

وحدهاالقوة،أرضهمنشعباقتلاععلىغيرقادرالثراءمنبلغمهعاالإنسانأن)

.(القوةهذهبالتأحيدتمتلكالدولةوفرةذلكتفعلآنتستطيح

أصحابواجهتوالتي،الهجرةهذهعاصرتالتيالصهيونيةللقياداتبالنسبةآما

الذيالعنف،العنفثونالصجونيالمشروعتحققام!انيةعدمخطابهاأوضحفقد،الاْرض

ص!لىالعبرلةالجماعاتلاستيلاءتوراتياتأهـلخايفمحلالذييشوعسفرقيآتىبمايذحرنا

قدبوروخوفالصهيونياليصماريوحان،الميلادقبلعشرالثالثالقرنب!نعانرضأ

معاتاةدونهومنوظلمقسوبلونومنمرلرنضالدونإمنتقش!للنإصمراثيلدولةآقأحد
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والدموعبالعرقسيحتبالصهيونيالاستيطانتاريخوانسواء..حدعلىوالمذنبالبر!*

.(ملدوا

تجسميدوهو،خطوطهاأعرض!ؤللحياةتجسيدأالسيفانفيقولبيردشفصحيأما

حبيرا.حدإلىالحياةيشبهومحسوسجوهري

بدايةفيتأسستالتيالاشوميرلمنظمةالتظريةالمتطلقاتآوالمقولاتإحدىمنوحان

.نفسها(بالطرلقةوسممهضوالناربالدمليوداسقطتألصَدالمنصرمالقرق

وإلىبصاملهاإصمرائيلشعبإلىإسرائيلأرضتعودأسوففيقولليجنمتاحيمأما

.(الأبد

قدحانوالذي،(للسيفبلللسلامليصمتالمالمتاريخ!التقدمقوة)انهـلضيف

.موجود(أناإذنهأحارب)أناالثورةحتابهفيحتب

الإسرائيلي.الحيشهوالتوراةيفصمرمنأنيرى!انغورلونبنأن!ما

بينالفصليمحن)لايقولغورلنشلوموالإسرائيليالأحبرللجيشالحاخامأما

قيموفصل،التوراةفيحددتقدإسراثيلأرضحدودإن،اليهوديةتعالمِمولينإسراثيلآرض

الجسد(.عنالروحفصلبمثابةهوالبلداستيطانوصالِاعنالتوراة

الملأعلىاعلاننا!خلقياعيبألاإيمونيمغوشزعماءأحدوهو،بوراتحانانهـلقول

.(والدمالحديد!ؤمنقوشالفهمنبأمراليهوديالشعبأرضهيإسرائيلأرضأن

إسرائيلدولةلأنوالتوراةالدولةبينالتمييزيم!نلا}ماثير!اهاناالحاخامهـلقول

(-التوراةبقضلبل،المتحدةالأممقراراتبفضلتقملم

هوفآين،بتوقيعهمم!رالعلياللهمنصكلديهإبراهيمأباناأانآخرموقعفيهـلقول

.!الأرضلهذهملحيتهمبرهان

يرجعالذيالمقدسالمسيحيين!تابأإقغوريونبنأيضاقالهقدحاقماوهو

.فلممطيم(أرضلملحيةالمقدساليهودصكهوسنة0035الىتارلخه

إسرائيل،جمشهواسرائيلشمبإن}فيقولاليهوديالبرغماتيالفيلسوفحالنأما

فالجيش،حرفيمعنىهوو)نماالمجازيبالمعنىلمِصوهذا،شعبهاهوإسرائيلوجيش

.(الجميعفمهايمعلمالتيالمدرسةهوالإسرالملي

منهوالعربضدإسرائيلحؤالمنصريالتمييز)الىهيقولغولدمانناحومأما

والتعذيبوالاعتقالالقكلاعمالالعربيلقىآنبدفلاوعليهتلافيها..يمحنلاالتيالضرورة

(.فلسطينخارجال!رةعلىإجبارهمأجلمنوالطود
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ألاعليحمالإصمرائيليون)أشمام589سنهفيبيغنمناحيميقولالصددهداوحؤ

يصمىمانهائياتدمرواحتى،ترحمواألاعليحمبعدو-.تظفرونعندماالرأفةتأخذحم

نحن(.حضارتتاآنقاضهاعلىنبنيسوفالتيالعرليةبالثقافة

النموذجالىبالطتحيدينتسببيفن)انقائلابيغنوصفقدغورلونبنو!ان

)سرائيل-توحيدفيحلمهتحقيقهفيجميماالعربعلىللقضاءمستعدالرجلهذاإنالتهلري.

.(الوسائل!للاشخدام،الصببالغ،مسقمدوهو

طبيعياجزءاواعمَبارها،الحروبتوقعمنبد)لامالدمانأليعازرالحاخامولقول

.(الحربغمرأخرىطريمةبأىلمملاالخلاصأنالموسفومن،الخلاصعملمهمنومرسقا

نا)يجب0491سنةحتبفقدإسرائيلدولة!ؤللثقافةوزيرأولدينورصهيونبنأما

كافياسيحونالمربغادرهإذالشحبين-البلدهدا!ؤم!انلاأنهجميعالناواضحاي!ون

نوضحأنيجب-.واحدةقبيلةآوقرلةتركوعدم،جميمابإبعادهمإلاطريقةهتاكليسلنا..

جميعغادرمااذاجداصغيرةليستإسرائيلأرضبأنحافةالصديقةالدولولررساءلرزكلت

الىالشرقلخوثمالليطانينهرحتىأيالشمالنحوقليلاالحدوددفعتماوإذا،العرب

.(الجولانمرتفعات

يوافقوالمواذا.ارحلوا:للعربسنقوللليهود.الابلدنافيمحان)لاأيضاقال!ما

.(بالقوةفسنطردهممقاومةوأبدواذلبا،على

الواضح)منالهجرةادارةمديرونتزجوفلفام679سنةحزلرانحرلبهبعدقال!ما

الأقلعلىوتشملأسرائيلأرضهوالوحيدالحل،للشعبينالبلدهذافيم!انلاأنه

العرليةالبلادإلىالعربالسحانبنقلإلاحلولا،العربمنخاليةوت!ونالغرييةاسرائيل

.(المجاورة

4بتهجيره،منهالتخلصيجبالذيالفلسطينيالصمعبإلىعنفهاالصهيونيةتوجهولم

الدولقييميشونالذينسيماولا،اليهودأيضاشعلبل،فحمبالهجصةيرفضمنبايادةأو

اليهودالشباببعضوتدرب،المرليةالدولىفينشاطهاتمارسالصهيونيةوحانت،العريية

جؤالدرييةالدولفييعيشون!انواالذيناليهودالسصانالصهاينةاستقل!ما،عسحرلا

حصل!ماالصهيونيةلمصلحةعملياتبعدةقامواآنهم!ما،بلدانهمعلىتجسسعمليات

صهيونيةبتمليماتالمصرلببئاليهودمنمجموعةقامتحيث،ام559سنةلاقونفضيحةفي

لخلقالمتحدةوالمملحةالمتحدةللولاياتالتابمةوالمنصمآتالمواقعيعضفيمتضجراتبوضع

إثارةعلىعملتقدالمنصرمالقرنبدايةمنذالصهيونيهَأن!مامصر،وبينيينهاالتوتر
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والمجتمع،ليوديألص13قرابةْتعدحانتوالتي،المراقجؤاليهوديةالجطعاتبينالقتتة

الراعيبحضور،ام949سنةالسعيدنوريمعاتفققدغوهـلونبنوحانهالعراقيةوالقيادة

الصهونيةشحلتوقد،العراقييناليهودعنالعراكَيةالحنسيةإسقاملعلى،البرلطاني

الصهيونية(أهشوراهمنظعةقامتحيث،الأسلحةإليهموهزيت4العراقفيسرلةتتظيمات

جلاْمنام059سنةوالمعابدالمقاهيمثلالعواقفياليهوديةللتجمعاتاْماحنعدةبتفجير

)ععلمِةسميتوالتي،إسوائيلإلىالهجرةعلىوحث!م،اليهوديةالجماعاتلدىالذعرإثارة

بابا(.علي

في،اليهودوغير،اليهودمنوقفمنحلشملالعنيفالصهولنيالخطابأن!ما

اليهوديةللمصصألةالأمثلالحلأقيعتقدونحانواوالذين،الاستيطاني.الصهونيالمشروعوجه

بعضتقاعسإلىأدىالذيالأمروهو،الغرييةالمجتمعات!اليهوداندماجخلالمني!ون

ء!ثيوايقتتعوالمالذينالأوربيينالمتتفذينبعضمنبدعم،فلصطينالىالهجرةم!اليهود

!ؤصمهرهمإلىللوصولأولىحمرحلةالي!وددمجحاولواوالذلِن،الصهيونيبالحل

هذءتحديفيالصهيونيةالقيادةتتورعولم4الأورييةالجنسياتومنحتهم،مجتمعاتهم

أسوفتهديدياخطاباعوجهاام029سنةوايزماقحاييمقالالسياقهداوفي،الصمياسات

ابطاءآوتعجيلهوفعلهتستطيعونما!لإن.أبيتماْمذلكشتتمفلسطينفيهنانستقر

البناءةقدرانناتحولللتتجنبواتسا!كدوناأنلىالآفضلصفإفهي!نمهماولنههحرننا

.(العالمتدمر،مدمرةقدراتإلى

تقيمأنلهات!فلىوالتي،البشرلةالمادةتستوردأ!السبلبشتىالصهيونيةحاولتوقد

أنفسنانجدإنناأالصهيونيةالآدبيات!جاءالسياقهذاوفي،صهيونيةدولةخلالعممن

((.حرون)بفلو!اتهإسرائيلإلىمهاجرحللسحبمضطرلن

وعلينا-مرضىأتاسبصددبأننانتذ!رأنأيجبف!قول-وسنرالحاخاماما

الشاحرلنمنلناوسمحوتوق.يفعلواأنعلمهمماذالهمنمولوانما،رأليمنأخذآلابالمالى

(-سنواتعدةبعد

التعبيرآش!الحلجؤتفشىبلفحمعبهذاأمايقفلمالصهيونيالخطابيوالعمف

الجمعيةقرارصدوربعيد،قالقدام759شاميرسنةإسحا!وحانهالصهيونيةالمواقفص

لعومأنالمعبولغيرأمنالعنصرلهمننوعالصه!ون!ةأنفمهأمرالذىالممحدةللأممالعامة

..الدوليةالزعامةمصاففينفسهاوتُمَذالأشجا!،علىمنلتوهمهبطوارجالمنمولقةأمم

مناليومتلصيناهاالتيالضريةإنبها؟خاصةآراءتعبرعنآنالبدائيةللشعوبيمحنحيف
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العنصريالردوهذا(الشحوب!باقيفمعبالسنابأنناك!اعاننامنتزلدالمتحد.3الآهيئة

شاميرأنوالغريب،المتحدةللأممالعامةالجمعيةقرارصحةعلىيؤحداليهوديالصهيوني

نظرلةعلى،هذاخطابهفي،يعتمد،اللاهوتيةالمختارالفهشعبعقيدةعلىيعتمدالذي

اللاهوتمعتتعارضوالتي،القردتطورعننتجالإنسانأنالىتذهبالتيالماديةدار!لن

جؤالجنةمنهبطآدمأنإلىيذهبوالذيبالمامةالديتيواللاهوت،بالخاصةاليهودي

الحامل.الإنسانيشحله

لولةتتشئوأن،أصحابهامنالآرضتغتصبأن،بالعنف،الصهونيةاستطاعتوقد

مسقطهيإسرائيلأرضحانت)لقد:الاستقلاول)اعلانفيجاءوقد،الصهونيةاسرائيل

الاستقلالحضقواوهنا،والقوميةوالدينيةالروحيةهولتهمتشحلتهنا.اليهوديالشعبرأس

الشمبظلوقدللدنيا..التوراةوقدموا!تبواهنا،وعالميةقوميةأهميةذاتثقافةوخلضوا

الصلاةعنتوقفدون!افةشتاتهمبلدانفيبهامتعلقاإسؤئيلارضمننفيهبصداليهودي

حانواالتارلخيالعب!بهذامحملونوهمواليهودالقوميةحريتهمواستمادةبالمودةوالأمل

الحياني(تشلهمواستمادة،آلائهمآرضإلىالعودةاجلمنالقوونعبريافحوق

المرليالحلففيأحيلعقب)انأم489أيار21يوممذحراتهفيغوهـلونبن!تب

هـلجببصمهولةقلبهاوبالإمحانمصطنعةهيالبلدهذا!ؤالإسلاميةالأحثرلةإق.لبنانهو

تحالفمعاهدةوسنوقع،الليطانينهرعلىالجنوبيةحدودهاوتحونفيه.مسيحمِةدولةإقامة

فتسقطالأردنسنمسحعمانونقصفالعرييالفيلققوىنحطمأنبمدثم.الدولةهذهمع

والإس!ندريةصمعيدبورسنقصفجديدمنمحارشاعلىمصرتجرأتماهـاداسوريا.

.(و!لدةوآشورمصرمنلأجدادتاانتقمناقدنحونأنبعدالحرببذلكوننهي..والقاهرة

يسميهمحانالذينالقلسطينيينالثوارمهدداام749سنةقالفقدشارونآما

محاناحلفيالإرهابييننضربأنيجبلاصتمرار.ونضربنضربانأيجب()الإرهابيين

وليس.شخصيامارستهفلقد،ذلكيتمحيفأعرفأناوسواها.العرييةوالبلاداسرائيلقي

حلو!يوميابذلكنقومأنعلفابلى،بهايقومونعملياتإثرنتحركأنالضووريمن

اياورييةأوالعرييةالبلادمنذالدأوهذافيبعضهموجودعنمملوماتوردتتاما!إذا-محاق

مضتولاتجدونهثم،ماشخصيختفيفجأةبلالنهار،وضحفيلا..هناكاليهمنصلأنعلينا

.الأوريية(الملاهيأحدفيآخريقتلحينفي

علقوالذ!،ام059سنةالعودةقانونبصمنالإسراثيليةالصهيونيةالححومةقامتوقد

إسرائيلإلىالمجيءحقاليهودتمنحأقالمشر!مبهذاتقويلاالدولةأ)نقائلاغورلونبنعليه
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أولثكالىإسرائيلمنعهدالاهوماالقانوقمضروعولحنلليهود-متوارثحقهذاإنحيث

جميعدولةولحتهااليهودمنالسحانأغلبيةحيثفقطلووديةثولةلي!ستهذهاناليهود.-

!ونهلمجردموروثالحقهذاإنهنا.الىبالمحيءيرغ!ليوديولحلوجدواحيثمااليهود

.(ياليود

لأنلموديةلولةليعست)صرائيلأإقإسرائيلدولةاعلانبعيدغوريونبنقال!ما

يرغبلحوديحلودولة،وجدواحشِحااليهوددولةهيبل،فيهااياحثرلةبشحلونالمهود

.(فيهاالإقامة

إسرائيل،فيليودي9.ْ.َإلااليومهناك)ليصغوريونبنفقالام949سنةفيأما

الىاليهورلعيدأقهيللمستقبلومهمنتابلادها.خارحزالتماالشعبأحترلةأقحينعلى

.(إسرائيل

الآرضتعلكفيالحقيعطىِالعودةوقانون،الاستقلالإعلانآننلاحظأنلناوهنا

الأسبقيةعنبالحديثاحديتتطحأنوقبل،مصبقاولذلك،التارلخيةالأسبقيةأساسعلى

النعانيينعنو)رثياتارلخيابعزلهمالصهيونيةقامت،العربللفلسطينيينالتارلخية

منوذلك،الميلادقبلعشرالثالثالقرن!ؤالعبريالفزوقبلمامرحلةفيالأرضصحاباْ

!ؤتواجدتالتيالوطنيةالشعوبحلامحاءأوبإبادةقاموااليهودبأنالتوراةادعاءخلال

الشرعي،الورلثهواليهوديالعبريالشعبييقىويذلك،الزمانذلكفيحنعانبلاد

!يانأأسسمناول-يذعون!ما-أنهمبحجةتقديرآقلوعلى،فلسطبنلأرضوالوحيد

ج!الحق،حصرا،يعطيهموهذا،قوميةشخصيةذامصتقلاَوطنياَسياسياًعسحردأ

أحدثالعالمفيشعبأقدمش!ل،إصمرائيلأفيدوتشيراسحقيقول،التارلخيةالأسبقية

فات(.الذيالزمناستدرابهإلىعواطقهحرارةبىيرميوهو،المَوميةالدولبينثولة

التوراتي،الإلعيالوعدأساسعلىنظرياتأسستقد!انتالتي،الدولةوهده

ألاإزالتهايمحنلاوبالتالي،الواقعوالأمر،والمتقادم،الدوليالقانونبقوةلولةأصبحت

الوعدأساسعلى،فلسطينفيالتاهـلحخيةادعاءاتهمفي،يعتمدوناليهودعادوما،يابادتها

ل!تمونعادوا...iاليهودإنبل،الدولةهذهحدمودعنيتحدثونحينالا،التوراتيالإلهي

،أقلامنتاجأنهاثبتلوحتىمقدسةفالتوراة،السماهـلةالتوراةوقدسيهَومرجعيةبحقيقية

مأ،اليهوديةابتدعتهاثدصانتو!مواء،السماءمنتهبطولمهإنسانيةوتصوراتواْفحآر،

صحةثبتتوصموا+،الأدنىالشرقشعوبتراثمنوتهولدها،بسرقتهاقامتاليهوديةأن

هيفالتوراة،الممنىالحثيرمنلهايعدلمالمحاججاتفهدء،تثبتلمأم،التارلخيةادعاءاتها
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لحلروحيةعاصمةوهي،اليهوديالشعبوضميروجدانمنوجزءا،اليهوديالمثسبتراث

هاينيهنريأ!تبثوتشيرلإصحق(اليهوديهو)من!تابفيجاءالسياقهذاو!،اليهود

صنزسوىصعهميحملوالال!يثرواتهمحلتر!واآرضهممنطردواالذيناليهودأن

الحتاب،الحتابهذابحراسةقرنخلال-الشبحالشعبهذاَقامثم،ال!تابهوواحد

إلىويعود،أمةفيصبحويعودالشبحهذايتجصمدوالآن،للإنصمانيةإياهحا!ظا،المقدس

(.المالمأممابتدعتهاالتيالحبيؤالحتبحلمتاءو!ؤاليهوديةوجبالالأردنشواطن

المتحد-،الآممهيئةآساسعلىماديةتصبحأنالروحيةالماصمةهذءاستطاعتوقد

الأمريتمأنأجلومن،المطلقالعالمينربمنبأمروأنشأتهاإسرائيلدولةأخلقتوالقي

الحاخامرأيحصمبهـلص!حونونها(الأرضسيرئونبأنهموالقاضي،التوراة!الواردالواضح

.اليودتسقي

القبيلةوميراثها.الخزر)مبراطو!لةحتابهفيجاءالذي!وستلرآرئررأيحسبآما

يحملأنمنمفرفلا،الماضيالمَارلخيدرصالحت!ابأنمنالرغم(علىعشرةالثالثة

المشثلالخطر-الأولالمقامفي-اعيفأنا-والمستقبلالحاضرعلىنتسحبمعينةتضمينات

هذاول!ن،الوجودفياسراثيلدولةلحقان!اراباعتبارء-وبخبث-ف!عهيساء!دأنهفي

ابراهيمبينالاْسطوريالميثاقإلىولا،اليهوديللشعبالمحتملةالآصولإلىيستتدلاالحق

القاضي،4791لحمنةالمتحدةالأممقرارالىأي،الدوليالقانونإلىيس!دولحنه،والله

للانتدابخاضعاإقليماصارتثمتر!يةولايةمايوماكانتالتي-!لسطينبتقسيم

الإسرائيليين،للمواطنينالعرقيةالأصول!انتوأيا.يهوديةودولةعرليةدولةلىإ-البرلطاني

وسواءوقانونا.فعلاقائمةدولتهمفإن،بهاالنفسيعللونالتيعنهاآوهامهمصانتوايا

إسباني،أو!وماليمنأو،ساميأ!خزريأصلمنجيتاتشعبها!ووموزوماتأحملت

الأدبيالالتزامفيولا،البقاء!اسرائيلحقيؤثرفيأنيهحنولا،بالموضوعلهصلةلافأمر

لمسألةثمأنولا.الحقهذاعنبالدفاع،ل!وديغيرأوحانليوديا4متحضرشخصلآي

.(الحديثةياسرائيل-سحرهاحانمهما-سنةألفمنذالخزريالوجود

التاهـلخ،فيطراالسياسلةالوثاثقأغربأإنهبلفوروعدعلىعلققد!ارالذيوهو

إ.ثالثةأمةتخصبأرضثانيةأمةأمةتَعِدالوثيقةهذهففي

مغالتوراةملحمةبطل)لعوء(الربتُخرجآنالصهيونيةاستطاعتفقدالنهايةو!ؤ

!ماالمميناهـلويتمثلأنأوالنصيةأرادتهينفذحي،الواقعالىاللغةومن،التوراتيالنص

الص!تات،منالمختارشعبهبجمحليوهالربقامويذلك،اليهوديال!هنولَايديعلى!تب
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نهرمنيدخلهمأنبدلولحن،البدايةفيتصللش!لعلىالمقدصمةأرضهمإلىوأوصلهم

أوحلثم،بعيدةبلدانمنالبحرعبربهمأتىءالنغبصحراءومن،عرلةواديومن،الأردن

منهمواحد!لأخذيحيث،التوراتيالسيناريوحسبيف!وعبدورالقيامالعص!رلينللقادة

وجميعهم،المتاحةالعممحريةالإم!اتاتحسببتأريخهوقامالسينارلو،هذامنجزءا

خلالمن،الملعون!نعانشببإزاحةوقاموا(،المقدسة)الحربالمرقيةالتصميةدورتوزعوا

!انت،حروبعدةحل!منالمختار،اللهبص!عبواستبدلوهم،وتشتيته،وتشرلدهاقتله

تآخذأناستطاعتالذيالشخصيةشارونويُعَذ،تليهالحربمقدمهَتمثلحربىفيها

أيضا،وتقتها،هحجيتهابحلتتمدمالجرافةهذءزالتوما،يشوعممينارلومنواسعةمساحة

اليثموعي.لدورهاواتقانها

بل،إسرائيلدولةلوجودالقانونيةالشرعيةجؤتحاججالصهـيونيةتعدلمالنهايةوجؤ

إلىانتسابهاقمولتمإسراتيلدولةالتذ!يرباْ!أو،التتولهيجبوه!ا،حدودهاعلىتحاحج

بينمنالوحيدةالدولةوهي،محددةجفرافيةحدودلهايحودأنلونالمتحدةالآممهيتة

التوراةفييأتلم!عا،لانهائيةحدودترسيميتملمالتيالدوليةالهئات!ؤالأعضاءالدول

النصوصفبمض،المختارلشعبهليوءالربمنحهاالتيللأرض!نهائية،واضحةحدودعلى

الأردننهربينالمحددةوهي،فحسبحنعانبلاد!(الموعودةأآرضحدودذحرتالتوراتية

النصوصويعض،جنوياوسيناء،شمالالبنانجبالوبين،غرلاالم!وسطوالبحر،شرقا

وبمض،التوراتيةداودمملةحدودوهي6الاْردلىشرهَيمتطقةإليهاأضافتالتوراتية

المختارالفهشعبإم!انيةحمب،النيلإلىالفراتمنحدودهامددتالتورات!ةالنصوص

الصهيونيةقامتالذيالتوراتيالثصتماماوهو،المنطقةهذهفيالتوسعفيالعصحرلة

،أم479سنةصدرالذيالتقسيمبقرارمرحلياقبلتقدالصهيونيةمإنهناومن،بتبنيه

اسرائيلدولةتش!يلفيالتاهـلخيبحقهاتطالبأنمن-رأيهاح!شا-يحومهالاهذاولحن

التوراتيةدا!دمملحةمنمتخذاغو!يونبنيقولالصياقهذاو!،(إسرائيلأايرتصىعلى

الصهيونية:اسرائيللدولةمرجعية

منذعاصعنتاالقدس،الأرثنجانبيعلىتمتدوهي،أسلافناأرضهيأإسراتيل

للإنحليزا-ولند!نللفرثحميينباهـسىأن!عالناوهي،السنييناَلا!

ن2انساقأيمنيطلبلاوالمرء،الأردنشرقيعنبالتخلي!لزمنالاالتقسيم!ولأإن

الصهيونيةالتطلعاتحدودولحناليوع!ثبقتالتيبالحدوددولةنقبلسوفرئريته-عنيتحلى

.هـلحددها(يوقفهاأنيصمتطيعخارجيعاملمنومااليهوديالشعباهتماممحطهي
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وتوقيعاْبدا.بهيعترفولنغيرضرعي.عملالوطنتقسيمأإنأيضاهـلضيف

وستطلالقدص!انتلقد.اليهوديالشمبيلزمولن،باطلالتقصيمعلىوالأفرادالمؤسصات

الأبد!.والى!لهااسرائيلشعبإلىستعودإسرائيلىايرتس.لناعاصمةالأبدىال

)سرائيلحد!ودانيقولالذيالتوراتيالنصمنمتخذا،ذلكمنابمدإلىذهبإنهبل

حدودأ)نالنيلحتىوغريا،المراتحتىشرقاالتوسععلىإصرائيلبنيلقدرةتتحدد

بالحربقامتاسوائيلأنالجميعفليفهمأألا(مأمن!حنودهايشعرحيثهيإسرائيل

النيلمنتمتدسوفالإسرأئيليةالإمبراطورلةإنالاَن.حتىحدودهامنبلغتهبعاتقنعلنوأنها

وعلى.مختلفةخارطةلديتاوطننا.خارطةليستإسرائيلخارطةانهـلضيف....الفراتإلى

لتضملحدودهاتوسحأنالإسرائيليةالآمةوعلى.واقعةحقيقةجعلهااليهوديةالمدارستلامذة

الفرا!أ-إلىالن!لمنالمنطمهَ

ينتقصلاالجديدةالدولةخلقأ)نالإسرائيليةالح!ومةعنصدرام559سنةفي

.!إسرائيللأرضالتاهـلخيةالحدودإطارمنالأحوالمنبحال

)سرائيلشعبإلىإسرائيلأرضتعودأسوفلاحقةمرحلةفيبيغنآيضارددءماوهو

الأبدإ.والىباملهـا

نg_lY،اليهوديللشعبملحادائعا!انتب!املهافلسطينأانيضيفآخرموقعوقي

.!فيهموغيرموغو!وغرياءمتطفلونفيهاإلعربوالسحان،محررةرضاأايديناحم!صبحتأ

الاستعماهـلةالاقتصاديةمطامعهالىوا،الحبىإسرائ!لحدودالىملعحا،هـلقول

والى..الخصيبةولبناقسوهـلابسهولنلتقيالشعالإلىأبصارنانعدإذأفمحنفيهاالإحلالية

فلنالمصرليزدبلادالغربوالى،العراقونفط..والفراتلدجلةالغنيةالوديانتتراءىالشرق

العربنرغمصوفإننا.القوةمواقحمنالأرضقضايالخلحتىالتطورإم!اناتلديناتتوفر

(-المطلقالرضوخعلى

ححومةأنعلنأالسنينآلافإلىيعودالذيالآباءتراثأباسميقولآخرموضعو!

الوجود!ؤبحقناتمترفأن،حبيرةاوصغيؤ،بعيدةأوقرييةأمةأيمنتطلبلناسرائيل

الحضاؤفجرفيآبائناآلهةمنالأ!ضو!ؤالوجودفيحقناعلىحصلنالقد4الأرضو!ؤ

(-سنةألافأرلعةمنيقربمامنذالإنسانية

متحديا،م7691سنةالمتحدةالأممهشِةح!إسرائيلمندوبقالالسياقهذاو!ؤ

لأنناآعتذرأقعليوليس،القدس!ؤوجودناعنآعتذرلاأاننيالدوليوالمجتمع4اليئات

توراننا(.!المهلنالحقعلىبتاءفيها
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الجمعيةالىرفعتوالتي،بيغنمناحيميراصمهاصاقالتيالأرغونمذحرةفيوجاء

يرللمالذيالبلدهذاإن،غيرشوعيعملاصرائيلأرضتقسيمأإنالمتحدةللأممالعامة

يحونأنالمبثمنأليس،واقتصادياوجغراهبالارلخياواحدلوحدة،لشعبماالأبديالموطن

علىلمدلالأواضىهذهاسعاءان،ال!هود؟غمرلد!ؤوالجلملوالسامرةاليهودلةححم

عاصمة،داودمدينة-أورشليمتحونألاعبثاذلكعنيقلوهل،الحقيقيينأصحابها

أرضنا(.شبرمنحليتحررحتىالحربسيخوضشعبتاإنلدولتتا؟،

ولا،إسرائيللاْرضولاإسرائيللشعبصلامي!ونألنجاءلبمغنالثورة!تابوفي

!له(.وطننانحررلمدمناما،أيضاللعرب

فإن،الصهيونيالتفسيروحسب،الظبيأرضتدعىإسرائيلانالتلمود!جاءوقد

بماالجلدتوسعالضبيجسدازدادو!لما،جسمهعلىمشدوداي!وقدائماالظبيجلد

إسرائيلحدورأو،إسرائيلأرضأنأي،تمزقودون،ترقلأيدو!،جسدهلاحتواءيحفي

،اليهودالمهاجرلنصالمزلداستفدامعلىالص!ونيةمفدرهخلالمنننحدد)المطاطية(

اسرائيل.جؤالصمحانيالتزايدوحصب

أإذاإسرائيللامنالضروريةالمناطقعنصمُئلتعندمامائيرغولداأجابتقدو!انت

ول!ن.الوقتيحينعندمابهوسنقوم،ذلكًنفعللمفإنتاخطوطرسمعليتابأنالقولآردت

ما679يومحزلرانمنالرابعحدودأنمياسرائيلسياممةفيالآصاسيةالنقام!احدى

حدودنابتغييرفينطالبإنناالحدود.!تعديلمنبدلا.سلاماتفاقيةضمنتعادأنيم!نلا

أمننا(.لمصلحةحافة

دولةلحدودملامحأييرصممآنالإسرائيليينالحماسةمنأحديص!يعفلنهناومن

إسحقمعحصلحماالجسديةحتىاو،السياسيةالتصفيةإلىنفسهسيعرضلأنه،اسرائيل

والأردنييئ،الفلسطينيينمعالمملاماتفاقيهَتوقيعهبعد،ام9كااسنةرابين

السياسيادعاؤهافهو،ترصيخهحؤالصهيونيالإعلامنجحالتيالثانيالادعاءأما-

أنأستطاعتالصهيونيةأن،ذحرهالطرلضومن،فلسطينحؤواستيطانها،احتلالهابضمرعية

بتغذيةتسعَحروأن،أرفطبلالشعب،شعببلاأرض)فلسطينأنالعالميالمامالرأيتقنع

المقولةوهذه،تقريياالزمانمنقرنلمدةالعالميالعامالرايعلىاظلتوالتي،الأ!ولةهذه

تملنهاأناستطاع!والمى،الممعددةالمهوديهالصهون!ةالادعاءاتمننسح!ةحالةلش!ل

حرصت!ما،اعلا!ئهاعلىحرصتالتيالمنابرعلىمنالدوليةالذهنيةفيوتصثتقهاوتسها

تلك!يشحكأنحتىاو،الحقيقةعنالضبابيحشتصأنيحاولصوتايتحعمِمعلى
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وجودألا9691سنةإسرائيلوزراءماثيررئيسةغولداتقول،الصهيونيةالمهوديةالمقولات

حلا..بلد!.منلإخراجهجثنافلسطينيشعببوجوديقولمنهناكوحان..للفلسطينيين

!.فلسطينيلاثمعبوجودأيهناكليس

حتىالبدايةتانطلتقدشمب(بلالآرض،أرضبلا)شعبزنفوللمقولةو!انت

فخاطب،فلصطينيشعبوجودبسماعهفوجئنورثوماحصأقحتىاالصهيونيةقادةعلى

ظلم(.ارتحابعلىلمقدمون)ذاإتنا،بهذاآعلمأحنلم)قانلاهرتزل

فلصطين،علىاليهوديحشوليأنبعدللعربسيحدثعماوايزمنأينشتاينساْلوحين

أثر(.ليمي!ونلايحادعرب؟،)ايوايزمنعليهرد

بلابلد،فلصطينيسصآنهصودفللدأهناكام419سنةقال!دوايزمنوحاق

فيالإصبعإدخالغيريرادوماذا،لهبلدلااليهوديالشعصهنالكالآخرالجانبوفي،شعب

.البلد!وهذاالشعبهذابينللجمعالخاتم

بهاتالاستشهاديعحنالتيالص!ونيةالمقولاتال!ثيرمنهناكالصددهذاوجؤ

ص!ييرمناسبة:فيغوريونبنقالهمامنها،المقامهذا

0013طوالالعربوالفزاةالمحتلونهَطنهاالتيبلادنا!ؤاسرائيلدولةأنشمْتألقد

،القاعدةهذهعنتشذلاوإسرائيل،والشعبالآرضمندولةحل)تتمالفغورلونبن

(-التارلخيةاسراثيلأرضمنجزءفوققامتفقد،لأرضهامطابقةتآتلمأنهاغمِر

بوصةعلىالحصولفيتطمعلاإسرائيلإن)5091صشةفيغوريونبنقالقدو!ان

منبدولا،أرضهامنواحدةبوصةيسرقأنلأحدتسمحولا،الأجنبيةالأرضمنواحدة

الىوضمها،الآياممستقبلءأجنبمةلسيطرةالخاضمةاسرائيلأرضمنتبقىماتحرلر

.(اليهوديالقوميالوطىأرضلتتحاملالمحررةالآراضي

ي!لفلمالإسرائيليالجيضأ)نمصرعلىالثلاثيالعدوانبعدعليها!دماوهو

جزيرةشبهتحرلرعلىعملياتهجؤاقتصر!إنمامصر،فيالعدوأرضاحتلالعناءنفسه

العلوا.قواتمنغزةوقطاعسيناء

هذءأحلام(839-اA,)1إيمونيملفوشالروحيالأب!وكليوداتسفيالحاخام

متا(.إنندونمنغمابثاتعل!هاوبنواالآخرونالمهاجاءلنا..الآراضى

فيسحنواأنصورف،موقتونس!انالعرب)انإيمونيمغوضباسمناطقهـلقول

.البلاد(هذه
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إنن،دونمنجارهمنزلدخلرجلايثمبهالوضع))نأفشِرضلوموالحاخامهـلقول

إني،منزليانه:الفازيزعم،الآساصميالبيتصاحبجاءوحين،سنواتطوالىفهطوسصن

يرحل،أنعليهيجبوالآن،لصاحانالآعوامهذءطوال،ليمماذا،آعواممنذهتاأسحن

عاما،ثلاثينالسحنبينفارقهنائه:يقولأنللمرءيم!ن.أيضاالسحنأجرةيدفعوأن

إنسانحل؟،ينههمافيحقاللصيحددقانونمنهل:نسألهونحن،عامألفيوالسحن

امرنا)لقدأيضاويضولإسرأئيلأ!ثسبيملحهاأرض!يسحىأنهجيدايعرفهناحان

يحروبذلكنفملوبأن،المقدسةحد!ودهافي،حلهاالأرضهذهعلىنستوليبأناصمرائيلإله

التحر!ا.

أرضوهي،والسامرةيهوداإنها،معنىأيالغرييةالضفةلعبارةأليصبيغنمناحيم

(.اليهوديللش!عبوملك،التارلخيةإسرائيل

قبلماساقيوجدبل،قديمفلسطينيشعبيوجد)لااهارونيالتوراتيالمررخ

الأولالشعب-ان-..فلسطينتارلخاسمهش!س!هناكيحونأنيمحنلاولذلك،التارلخ

(،إسرائيلشعبهولهوطناالأرضهذءمنجعلالذيوالوحيد

يتمر!زواولم،البلادعلىمميطرواالعربأإق!اتاريفاسديفيدالتوراتيالمورغأما

هـلونانوفرسويابليينآشورلينمن،متفاوتةفتراتالبلادح!مواالذينجميعوان،فيها

ارتباطلهموليس،عنهاغرلاءحانواقرودتمنذالبلادححمواالذينهولاءجميع،وعرب

والواقعيةالحقيميةألصلةوحدهاهيبالأرضاليهودصلة)نفيها.-لعمجذورلا،معها

.(والتاريخية

اللهعينهاالتيالأمةهماليهودأانفيشهارلودالدينيةإيلانبارجاممةرئيسويقول

حقفلاالفلسطينيونأما،!لهاإسرائيلأرضفيحقه!مطعنلا،ابدياضرعياشعبا

شعببينوالعهدالبلد.-منقطعةبأيالمطالبةأوالمواطنيةادعاءفيالإطلاقعلىلهم!شرعيا

منمهمهغالةهو،عنهلتقصللاجزءاالممعادأرضلعدالذىالعهدذلك،هـالههإسرائ!ل

فرادةان..وأرضهاسراثيلشعببينالعلاقةيرسخماهوالواقعوهذا،الخليقةحطةغايات

حقيقيتارلخيحدثوهوسيناء،جبلءممهمالفهقطمهالذيالعهدعنناتجةالأبديةاليهود

.متها!!لهللعالممفرولا،أبدلةنمائجذو

الفلسطينيالعربيالشعب،البدايةصيؤ،بغتبأنالصهونيالإعلاماستطاعوقد

ذهنيةفيصورتهفرسم/وسياسياحضاهـلاتفييبهحاولوجودهللعالمتحضمفوحين،وجوديا

ا!تيالمقدسةالأرضدنسعدواني،همجي،باثي،متخلفشعبأنهعلىالفرليالعالم
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القلسفةأستاذيرمياهويقولالسياقهذاوجؤ،قاحلةصحراءإلىوحولا،ولبناعصلاتسيل

اللهموالنظر،غيرموجوديناعتبارهميجب،هؤلاءوجودمنالرغم)علىالمبرلةالجامعةت

الصهيونيالإعلامقام!صا،!حماعة(حقوقهموحرمانهمالبشر،م!ليسواأنهمعلى

الصهيونيةالأ!اذيبهذهحقيقةتتشفولم،وجفرافيا،تارلخيافلسطينبتفييب

حافتانبعدولحن،القلسطيميةألانتفاضةانطلاقبعدالاواضحبضحل،الإعلامية

منها.ترلدهماحلحصدتقدالصهويخة

العالمنحوووجقه،الصهونيالإعلاملهاروجالتيالإعلاميةالصهيوتيةات5الادعاومن

حانوقديمَهر(،لاالذيالجيش.-الإسرائيلي)الجيشمقولةهي،التخصيصوجهعلىالمرلي

يقولالص!ياقهذاوفي4المقولةلطكاسشملمتالتيالعرييةالذهنيهَتأثمِر!بيرعلىالادعاءلهذا

.قتالحم(عنعاجزبأتهعدوحمإفهاممنأحثر!بيرنتتظروننصر)أيمونتبني

49سنةحربفيقاسمحفرمجزرةبتصنيحقامقدالصهيونيالإعلام!انوقد Aام،

مقاومة،أيدونأهلهامنالفلسطينيةالقرىَمنال!ثيريفزغأناستطاعخلالهامىالتي

حزلرانحربفيتجلىفقديقهرلاالذيالجيشلأسطورةالأ!برالإعلاميالتأثيرول!ن

المقولة.هذهمنالعرييةالذهنيةجزئياحررتام9لأ3لصنةتشررلنحربانإلا،ام679لسنة

فيالمهودياللوليبأنيتلخصالذيالشائحالتصورهو،أيضاالارعاءاتهذءصرومن

اليهودفإنوبالتالي،الأبيضالبيترجالا!يديرالذيهوالأمرلحيةالمتحدةالولايات

بخاصة،تلميحابهبالإيحاءالصهيوتيالإعلاميقومتصوروهو،العالميةبالسياسةيتحمون

ليبته)هانةتشحلأنهامنالرغمعلى،الادعاءاتهذءعلىالرديتجاهلالأبيضالبيتوأن

يقومونالذينفهماليهودأعداءأما،الادعاءلذابالترهـلجتساهمربمابل،الممياسية

والحثيرمن،المرامرة()أصحاببأنهمالبعضقبلمنيُتهمونالذينوهم،بهبالتصريح

نظرلة)أصحابمناليهوديةأعداءأقيرون،المسيريالوهابعبد.دومنهم،الباحثين

صفاتالصاقخلالمنللص!ونيةواسعةإعلاميةخدهاتيقدمونوالصهيونية،الموامرة(

والمضخيم،المرولجوراءأنهمحعا،والصهمونمةياليهودلةالمهولةوالمرامراتوالمدوانالشر

ممبيلعلىيعتقدونوهم،اليهوديةالسريةوالتتظيعات،والماسونمِة،(اليهوديةالخفيةالليد

ونشوهاألفهاالحتاباتمنمجموعةإلاهيما(صهيونح!ماء)بروتوحولاتأنالمثال

الأخلاقية.صورتهميشوهوا!ياليهودباسماليهوديةأعداء

من،الصهيونيالتفو!اسطرةفيساهمقدالسلطويالإعلاموبخاصةالعربأنحما

للصهيونية،العسحرلةوللقوة4لليهوديةالمَبيحةللصورةالعرييالإعلامقضخيمخلال
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،اليهودعلىالأخلا!يالعربانتصاريظهرونذلكخلالمنالعرييوالإعلام،والسلطة

هذاج!المسيريالوهابعبدالدحتوريقول،أمامهمالعسحرلةوهزشهمعجزهموسصوغون

وتفوقهاهوتقدمهاقوتهامواطنعلىإلانر!زلا-لإسرائيل-رصدنافيأفنحنالح!ياق

هذافإن،وتآ!لهوقصورهالمدوضعفنقاطا!تضنفناإذاأما،العلعيةالموضومحمِةهيوهذه

نأتتصورأنيم!تهاولاللآخرتماماتخضعالمهزومةالذاتإق.للذاتخداعاباعتبارهيصنف

أطروحةومع..والان!صار،والموتوالانتصارالحياةعواملداخلهتتفاعلآنالمم!نمن

موضوعيةبنزاهةالمدموخخدممجندةجتدالىالباحثينالصثيومنتحول،الاختؤاليةالزلمة

بأمانةإطارهفيوتتصرفيقولهماحلوتصدق،قوتهمواطنترصدفهي،تدريأندون

!.مضححة

وتصولره،إضاعتهفيالصهيونيالإعلامنجحالذيالثانيالحمياصميالادعاءآما

يقتعأنالصهيونيالإعلاماستطاعحيث،النازيالهولو!ستفيقي!مثل،مضخمةبعدسات

المقدمةالأطروحاتحلعلىبالموافقة،الترددمنمزلدودون،الافتواضيالعالميالقاضي

إجراءات!ؤشرعيلاهوما!لعنالطرفينضأن،الأقلعلىأوالمضطهدي!،لإنقاذ

لتلك!ان!مابلفور،وعدفيجاءلماتتفيذالليهودقوميوطنلإقامةفلسطينإلىالهجرة

جلياذلكوظهربأصموء،العالم!اليهود!بيرمعتأثيرتعاطفيالإعلاميةالدعائيةالحملة

الإعلامنجحوقد،ام479صمنة!المتحدةالأممهيئةفيالتقسيمقراراتخاذتداولخلال

بنحيبوملحوقا،مسبوقاتلاءوالذي،الإنسانيالضميرعلىوالتأثير،الوصول!الصهيوني

الإعلامسوقهوالذي،الألماثيالحيويالمجالفيالنازيالآريالاضطهادمنعانواالذيناليهود

المسيحيالعالمتعاطفمنخوفا،دينيوليس،عرقيجوهرذواضطهادانهعلىالصهيوني

وهي،النارلةتهمةمعالساميةمعاداةتهمةارنبطتحينهاومنهتلر،مسيحيةمحالغريي

له-توجهأنجهةأوفردآييخشى!انالتيالتهمة
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اللاساميةوتهمةءالصهيونية

الريعفياليهوديينالنمساولينالعالمينوهلفيشلوتزر،منحلأطلقهسياسيتعبيرالسامية،

إلى؟البشرق!شمتالتيالتوراةمنلختهالذيوهو،ميلاديعشرالثامنالقرنالأخيرص

.اللاهوتحملةمهمةالربلمأو!لوالذيةالقديمالأرنىالالمرقشعوبوهم،ساميين

التفيرمهمةالربإليهاأو!لالتيآورباشعوبوهم،ويافثيى

-الأخرىالشعوبخدمةالربإليهاأوحلالقيالآفرلقيةالشعوبوهم،وحاميين

الساممة،معاداةوهي،شهرةأ!ثرصبحأالذىالمصطلحولد،الساممةمصطلحومن

الساميالشعبفحسباليهودمنجعلتوالتي،الصهيونيةبلورتهالذي،اللاساميةأو

فقدهناومن،العماميةالشعوبمنهم4التوراةحسب،العربأنمنالرغمعلى.الوحيد

أدنىودونأنفسهمعنيدافعون،اللاساميةنفمةلهمالصهونيةوجهتحلما،العرب!اق

وبطرلقة،الصهيونيةفإنوبذلك،آنفسنا؟؟؟أعداءن!ونفحيف،أيضاساصيونلخنترلث

بحلاللاإنسانيةالعرقيةاليهوديةبالنظرلهَيقرّونالشعوبمنوسواهم،العربجعلت،خبيثة

اقرارولالتالي،المختاراللهشعبهماليهودبأقالضمنياعترافهموأهمهـا،وحمدهامقرداتها

هذءبمقتضىوالتي،لحوهالربوبيهت،لليهودالأوائلالآباءبنِتمتالتيبالمعاهدةالشعوب

الربيمطونالذينالمختارالربلشعبومقدساأبدياملاحنعانارضآصبحتالمعاهدة

ضمنفقح!ليس،قانونيةحصانةأوواسننتاثيةخاصةحالةيعطمهمماوهذا،الأرصعلى

يصدروما،المتحدةالأممهيئةفيدوليةحصانةرأسهاوعلى،والاْرضيةبل،السماهـلةالقوانين

ببنها.فبعاوالشعو!الدولعلافاتننظمفوانينمنعنها

نأداود()خيمةديفيدحامباتفاقيةسياقفيرؤجتقدالصهونيةوحانث

علىالخديمةانطلتومَدالسامييناليهودعمومةأبناءهم،الحاميينمنوهم،المصرلين

بلادأهلوهمالآراميينجعلوابذلكأنهميتتبهواأندون،آنذاكالمصريالرسميالإعلام

وشموبالمصريالشعبالىمنهمأليهودإلىأ!ربالعرليةالجزيرةسحانوالمرب،الشام

دولةتش!لألماءعليهحانتماالىالانتماءاتالصهيونيةأعادتولذلك،العرييالمفرب

!وثممة،هىوالعمودان،فرعونمةهيقمصر،الم!لادمبلالعاشرالمرنتالمورالمة)صمراثمل
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ءساميونآراميونهمالشاموللاد،حامأبناءمنهمعامبشحلوأفريقياالمرييوالمفرب

أبناءمنوأحاديونبابليونهمالرافدينوللاد،أيضا!ماميونإسماعيليونهمالمرليوالخليج

.الربلعنهمالذيالشعبفهم،احقادهمجاماليهودعليهمص!الذينالحنعانمِوقاما،حام

،عضويشعبعلىالاتطبيقهايم!نلاأي،سلطولةشرلعةعنعبارةاليهودية)ق

غيرقوانينلقوانينيخضعآقلهيمحنلاالعنصريواليهودي،الصمياديالسياسيبالمعنىوأمة

رفضالعنصريالصوديولأن،عضويفمعبعلىالاتطبقأنيمحنلاوالتي،المقدسمةليوه

،المدنسةاوالشعوبالأممبقوانينشتاتهمفياليهوداصطدمفقدليوديتهعنالتخلي

تمعتكاليهوديفإنضاومن،بشرلةلقوانينيخضعالذيالأورييالعالمءالمصمقحقرة(

وبين،الغريباليهوديبينصدامإلىقادالذيالآمرآخر،تشرلميئظامظل!بشريعته

مماداةوتدتالتيالأسباببينمنالأهمهيالثقطةوهذء،السلطةوبالتالي،المضويالمواطن

(.السامية)مناهضة!قابهفيلازاربرنارإليهذهبماحسب،الزم!انمرعلىاليهود

ساهمتوالتي،(اليهوديةغيرأالصهيونيةتشحيلقيساهمتقدساميةاللاوحانت

اللاسامية،الصهيونيةأنمنالرغموعلى،اليهوديةالصهيونيةتشحيلفيبدورها

نأ،أهمهانقاطعدةفيوفاقعلى!اناأنهعاإلا،نقيضطر!ؤعلئاليهوديةوالصهيوتية

المسيحي،الأوربيالفرييالمجتمعجؤاليهوديةالجماعاتاندماجرفضتاالصهيونيتيىحلتا

لىإتؤديسرطانيةخلاياأو،طفيليةصائتاتاليهوديرونالصهونية(صدقاء)أاليهودفأعداء

المف!ررايحسبفيهتحلالذيالجسدتسممقذرهجراثيمأو،المجتمماتنموفيخلل

علىالأورب!ةالقياداتلتحرلضالص!ونيةلهترؤجحانتماأيضاوهو،ألايزاالأشتراحي

أفالأممقالقدهسموسىللصهوتيةالروحيالأبوحان،الصهونيالمضروعتبني

شمبمنسيتخئصونالطرلقةبهذءلأنهمالحياةإلىاليهوديةالدولةمحودةتعارضلاالمسيحية

حنبهم(.فيشوحةحانأنبعدبيثهميميشغرلب

العينتراهالادقيقة)حائتاتاليهودعنقالقدحانفقدنوردوماحساما

تعزضلمانوذلكعضدء،فيوتفتالداخلمنالمجتمعتقوضالأمرواقعفيول!نها

إ.للشمس

تحولالتيالحلسيةجبتهيخلعأنيمحنلااليهوديأنتعتضدالصهونيةأنحما

غيتوحجداروالياسهاجبتهخلعيمحنههناكحيث،المقدسةأرضهعلىإلااندماجهدون

المصادرأحدتشحلاللاساميةآنترى!انتالصهيونيةآن!ما،الصهيونيةالدولةحول

سيحونونللسامية)المعالونقالقدهرتزلوحان،الصهونيالفحرتدعمالتيالإيجايية
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،(لناحليفةللمماميةالمعاديةالدولوستصون،عليهمالاعتماديم!نناالذينالأصدقاءآصثر

الصيونية،الدولةوداعميمولديمنالمفلدحسبيعني،الأعداءمنالمزيد!سبلأن

أعداءوان،الصهيونيةجيبفييصتانحاناحلاهماواللاساميةالساميةأنيحنيوهذا

وحمايةلتشحيلامحاناتهمبحلسيسمونسواءحدعلى،معهاوالمتعاطفين،اليهودية

لآنناتحسدوهملاولحن،اللا!ماميونينتصرأسو!هرتزلقولوحسب،الصهونيةالدولة

سعداء(.سنحونايضالخن

الىيعودوراليهودأنمنالمتزمتونيدعيهمافييضحكحانهرتزلأنمنالرغمعلى

بشرلةأصولذاتوأمةتاهـلخيةوحدهَ-اليهودنحن-اْنناقولهأستطيعماأ!لواحدعرق

للساميةالمداءانصاف..عرقذاتأمةهناكليساذيهوديةدولةلقيامذلكهـمحقينامتتوعة..

يهوديا(.شعبامناجملقد

منذالتاريخعبرجنبالىجمبايسيرانلليهوديةوالعداءاليهوديةإن)فيمَولبنسصرآما

.(للبشرلةالأبديالحقدبسببالمختارالشعبهمفاليهود،عديدةقرون

.(اليهوديوجودهوللاساميةالرئيسيالسببإن)فيقول!ايزمانأما

سببهوالموقيةبخصوصياتهاليهوديتميزإنأ..سو!ولوفقالهلمامشابهوهو

ذاتهيبيتهااليهوديعيشالتيالشعوبجميعوأنله..غيراليهودييحنهالذيالدالْمالحقد

(.مخفيةأمظاهرةساميةلانزعة

تعبيرانهماللساميةوالعداءالص!ونيةأإققالحينتوينبيآرنولدإليهذهبماوهو

اليهودعلىيستحيلأنههيواحدةفرضمِةعلىتقومانوالف!رتان،متمالكةنظروجهةعن

.واحد(مجتمعفيالتعايشىاليهودوغير

الصهيونية،ومعاداةإسرائيلمماداةبينالتصلقيم!نألاقالفقدبيغنأما

.(للاساميةوا

أجبرلاساميتهخلالمنالعالمأنترىالص!يونيةبعدهاومن،اليهوديةفإن،القولوملخص

علىلاالملامةتقعالعالميةاللاساميةالعقليةوعلى،الأمة-الدولةمبدااعنناقىعلىاليهود

وهيأوشفيتز،وان،اليهوديةالولةتحديدفيغيرءمنأحثرأسهممنهوهتلروأن،اليهود

دفعوقد،اليهوديةبالهولةاليهوديالوعيحالةرفعتالتيهي،اللاساميةرموزأهمآحد

ومن،الصهيونيةالادعاءاتحسبليوديااليهوديليصبحانسانملاييىستةاليهوديالشعب

أإذاالمار!سيهأ)اليهوديدوتشراسحقيقولالصددهذاو!،اليهوديةعنقاءطارترمادهم

القوميةملحد.أنا؟الدينانن؟يصنعهالذيفمااليهوديَيصنعالديهوالعرقيحنلم
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ليودىفأناذلكومعالممتمش.منأى!ليودلال!ستفأناولذلك،بالأمعمةمرمنأنااليهودلة؟

الفاجعةاحصلأنتيلحوديآناوييادون.يطاردونالذينالتاسمحالمضمروطغيرتضامنيبفعل

نأأهـلدلأنني،اليهوديالتارلخلبضأصابعيتحتأحسلأنئي.اليهوديةفاجعتيهياليهودية

.مزلفش(لاأصلطينللذاتواحمواماأماناللمهودلأوفر!سعي!ماحلأصنح

الصهيونيةالإعلاموصصائللهروجتالذيشهرةالأ!ثرالتمبيرأصبحتواللاسامية

ومشيمتها،إرادتهاتحتيممللامنوأوضحأدقبصيغةأو،ال!حودضديعملمنحلضد

الساميةأنيعنيوهذا،لاصمامياي!وققدفاليهوديويالتالي،وجنسهأنتمائهعنالنظربغض

المجازرسياقجؤشهرتهالتعبيرذروةهذابلغوقد،عرقيوليسسياسيانتماءهيالصهيونية

وتستثمره،تعمخرهحيفعرفتالذي،اللاصاميةمصطلحصبحاْوقد،لليهودالنافلة

ححومةأومؤصسمةأوفردإلىالمالميةالصهيونيةتوجههاكَدالتيالتهمأخطرمن،الصهيوفية

نأعلىيرت!زالعالميالضميرعلىالإعلاميالسياسيخطابهاو!ان،الإطلاقعلى

معالمسيحيالمالمتعاطفمنخوفاديني:ليس،عرقيجوهرذولليهودالآريالاضطهاد

اييخشى!انالتيالتهمةوهي،(السامية)ممادأوردعايةانطلقتحيفهاوصهتلر،مسيحية

اليهودجعل!لجحالصهيونيالإعلاموأنصيمالا/بالتافلةلمساواتهابهايُتهمأنج!ةأوفرد

منلمجموعةماجماعةأو،امةقبلمناضطهادحصلفلو،شيءأي!ؤالبارزةالنقطة

الجماعةوستصبحاليهوديهذاعلىالتر!يزفسي!ونواحدليوديبينهمو!ان،الأقليات

لاساصية-جماعةالمضطهدة

اليهودضدمؤ!سع!ةأوجهةأو،فردأيلهيقومنشاطاأيإلىتوخهاللاساميةوتهمة

آهمها:متعددةأنواعللاساميةفإنهـلذلك،مؤسساتأم،جماعاتامأفرادا!انواسواء

أ!ثرإليهاوتعود،ف!هرةاللاسامياتاخروهى،اللإجتماعيهالمسيحيهاللاسامية-

علىاليهوديالىينظر!انالذيالأورليالعالمفياليهودلهاتمرضالميالعدوانيةالأعمال

اجتماعيةجهةمنغيرأوربيعرقأو،ألميةالىينتعيأنهحما،دينيةجهةمنالمصهيحقالرأنه

للمسيحيمعاداليهوديأإن(السامية)مناهضة!تابصاحبلازارديبرناريقول

فهو،الأخرىالأديانل!لعدوايحونانليوديتهعليهتحتمليوديافبحونه،بالضرورة

حالهذهلالضرورة..الأخرىالآديانلتعاليممعادوتلك،دينهتعماليمولحلللمص!لممعاد

والضفبللفوضىوزارع،للمسيحيةمذيببمثابةاليهودي)ن،بينناالطفيليووجودهماليهود

فياليهوديقبولبأنلناثبتوقد،والحروبالحوارثتسببالخطيؤالأمورهذه،والفساد
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قذلكانمسانيمجتمعأي!ؤاليهوديدخولوآن،وهلاحهادمارهايعتيالآمممنأمةأيجسم

.(دولتهوزوالالمجتمعتدميرهذاالىحتمايردي

هذاجرَائهامناليهودياستحقمثالبوأيالفضاثلأأيآخرموضعفيهـلضيف

منمتساويولشحل،الأزمانمرْعلىوحره،مماملتهوأسيئتأهينلماذا؟العالميالبفض

أينمالأنه؟المسيحيةالشعوبومن،والأتراكوالعربالفرسمن،الرومانومنالإسحندرلين

غيراجتماعي.!ائنااليهوديحانهذايوصناوحتىحان

لآفحاره(التحيزمطلقإنسانا!انلأنه؟اجتماعيغيرحانلماذا

يخئونغيرأو!ييةشعوبانهمعلىاليهودإدتتظرالتيوهي،القوميةالائنيةاللاسامية-

أنيمصنلاالفربيالعالمولأن،بلادهمخيراتعلىالأوربيينهـلنافسوق،العامبالنظام

العرقيقسمونالآورييالعالمفحان،الحضاريدورها)السامية(الصمرقيةللحضارةين!ر

قسمين:أو،فرعينإلىال!مامي

مشتقاتأهمالنافلةوئعَدْ،اليهوديالعوقيمثلهممنحطونوساممِون،راقونساميون

القومية.اللاسامية

..واستوطنوااليهودحلأينماأ(السامية)مناهضه!تابصاحبلازارديبرناريقول

هدفاحانالمرقأهذالأن!اليهوديةمناهضة،بالأحرىأو،الساميةمناهضةوانتشرتنمت

أعراقإلىينتموناليهوداعداءآنوبصا،نذلكبينها.فيماعاشالتيالشعوبجميعلحره

نفسها،الأعرافولا،نغسهاالعاداتلديهاوليس،متعامحعمةومبادئمختلفةوأصول

،إذن،وجب،متماثلبشلالأشياءعلىنخحمأدتلعاتسمحلامتباعدةذهنياتتحر!ها

الذينعندوليص،ذاتهماليهود!ؤ!امنةالساميةلمناهضةالعامةالأسبابت!ورأن

نشيطشمبفهو،قادرةمَوةيحونأنأراداليهودي)الشعبهذالأنوأيضا،!يحاربونهم

إلىغرلزىمملوعندء.الأممبم!همنأعلىنفصهلعد!ان،حدودبلاممفطرسحموى

فيلنفسه-دوما-نسبهاالتيالمصضالعرقونوعيةودينهأصولهبممببوذلك،السيطوة

محانحلفياليهودأاستمروهحذا،(الجميعفوقنفسهيمتقد!انفهو،العصورجمع

أنعنوالروحيالفحريالموتقررتوعاداتهاقوانينهاعلىغيورةمحافظةغرييةقبيلةمثل

.وطبيعيا(فيزيائياتموت

بؤرةتمثلوهي،الاقتصاديةوالمناخاتالآطرحل!تتفشىوهي،الاقتصاديةاللاسامية-

يمتلكالدخيلاليهوديأنترلىالتيوهي،الأجنبيوالرأسمال،الوطنيالرأسمالبينالصراع

.العضويالوطنيالتاجريضايقأرفمأنهمنماوهذا،بالمالالتحىفيعاليةحرا!ية
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اللاساميهَمنهااللاص!اميةمنمتعددةأنواعوتصنيف،اشتقاقيع!ن!ما

استمرتالتيوهيالأدبيةواللاصمامية،الثورلةواللاسامية،التصورلةالعقيديةالميتاف!زلقية

!ااستطاعتالصهيونيةأنمنالرغمعلى،الآخرىاللاصصامياتأثواع!لانتهتأنبعد

الجرلمهَ،تهمةتعادلالتي)اللاسامية(تهعةتوجيهخلالعنالمعاديةالأصواتوت!تم،تقمح

روجيههـلُعَذ،صحابهاآأفحارتدوينعلىتصر)العنيدة(الآقلامبعضهناكزالماولحن

حتابهج!يقولالذيوهو،الحاليالوقت!اللاساميةهذهشخصياتأهممنغارودي

لعذهالقوميةالقبليةالصهوتيةالقراءةهوننبذءأماالإصمرائيلية(للسياصةالمؤلسسة)الأساطير

،الناسوجميح،والإنسانالفهبينأللميثاق(العملاقةالفحرةتققصحين،النصوص

شراتالإتساتيالتاريخأفحارأ!ثرهيالفحرةمنهاتستخلصوحين،الجميع!ولحضوره

أنواعجميعسلفامسوغوثن(اذن)فهوومتحيزمتحزبإلهمنالمختار()الشعبفحرة

تا!لخسوىمقدهـا()تارلخمنالتارلخفيليصو!آن،والمذابحوالاستممارالسيطرة

،(العبرانيين

مقلفالجوهرحيثمناستعماريحدث)اسرائيلغاروديروجيهيقول!ما

.(!اذبةلاهوتدةبأصمطورة

تولدلمالسياسيةأالصهيونية(السياسيةالصهيونية)إسرائيل!تابه!ؤايضاهـلقول

والاستعمارالقوميةمنبلومسوغاستاراتستنلهاإسرائيل!انتهـإناليهوديةالتقاليدمن

القوميةالمنصرلةأشالأحدفإنهاوبالتاليعشر،التاسعالقر!!الساثدالفريي

تموالذي،العربالمف!رلنال!تيرمنتبناهالذيهو()السطحيالتصوروهذاالاستعمارلة(

حاولتالتيالغرييةالاستعماهـلةالتطلعاتبينأبرمالذيالصاصت()العقدأساسعلىبناؤء

الصهيونيةالتطلعاتويين،جهةمنالتوراتيالدينياليهوديوالتصور،المعتقداستفلال

المراوغالصهيونيبالخطابتأثواته!ما،ليوديقوميوطنلإنشاءالصوفيةالدينيةاليهودية

،م!انأي!،يهوديقوميوطنإنشاءتحاولالصهيونيةانالغرييللعالميصور!انالذي

!رةعنعبارةالصهيونية!انتولو،الآورييةاللاساميةالأعمالمناليهودلحصاية

يسمونهالذيالصوفيبوطنهمهـشم!ص!وا)يعودوا(أناليهودحاوللما،بحتةاستعما!لة

الحقيقي.الجحيمص!يملرانهمنالرغمعلى،المفقودالفردوس
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والنازلةالصهيونية

وأ،تطورت،الميلاديعشرالتاسعالقرىنهايةفيالأوربيةالقوميهَمفهومترسخأنبعد

السلافية،القوميةعندالأمرهو!ما،الشوكينيةالعنصرلةلخوالقومياتهذهبعضتطرفت

فيعنصرلةهياليهوديةأنولما،الإسبانيةوالمحرانحية،الفاشيةوالإيطالية(الناف!ةوالآرية

ومنها،معهاتماسعلى!انتالتيالأورييةبالعنصرلاتاصطدمتفقد،تحولنها

والذي،اليهودعلىشخصياحقدايحعل!انهتلروأنسيمالا،الألمانيةوالناقلة،السلافية

،أحفاحي،!تابهفيوردتالتيالنازيةالنظريةعنحديثهمعرضفيموضوعياجعلهحاول

:أجناسثلاثةإلىتتقصمالإنممانيةأإنرايهفحسب

.الحضارةصنعالذىالجئس-ا

وسندها.عليهاحافظالذتيالجنس-2

.الحضارةلَدميرعلىيدملالذيالجنس3-

.للحضارةالوحيدالصانعالآريالجنسفهواكأولالجنسأما

منالحضارةاستمدواالذينوالصينييناليابانيينأمثالمنالآمميويونفهمالتاتيالجنسأما

لدا.خالقينيحونواولم(لآرايين

ء(الإنسانيةالحضارةمنجزاتليمورفتئواماالذيناليهودفمثالهالثالثالجنسوأما

5!فاحي"!تابهفي،واليهودية،اليهودعنهتلرقالهقدبماثانيةأذ!وأنليوهنا

دومامتجهاليهوديذحاءأاناليهوديةالفمخصيةعنحديثيمعرضفياوردتهاقد!نتوالتي

فمعله(.الشر،فيهيعنقدلأنه،غيرقصدفعنأحياناخيرامملوانفهو،والتخرلبالدملخو

بل،قطرحلاي!ونوالموهم،بالمثاليةيتميزونالرحللأن،رحلاليسوااليهودأ)ن

التيالمناطقترحواولئن.وجودهامقوماتعلىالشعوبتتامسطقيلياتيزالونوماحاتوا

ضاقتأنلعدطردتهمالتيالشعوبحلمنملمونبن،مرغمينترحوهافإنما،سحنوها

(.الضيافةآدابعنوبخروجهمب!

اذشمباالشبمنجطالذيفالشرط..أخلاقولا،خاصةحضارةلليهودأليس

عندالتضحيةروحأنذلك،مثاليةلليهودفليس-المختارالشعب-فيموجوداليمىحضارة
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ليس،قولايبدووالذياليهودبينتجدءالذيالتضامنأما..الأنانطاقتتعدىلااليهود

الوليمةتتتهيأقفما،الفرلسةلمهاجمةالذئابمنقطيعبتجمعأشبهزمنيتجمعمنآحثر

يصبحهناوالتضامنالخطر،حالة!ؤالاالتضامنيعرفلاواليهودي،المدعوونيتفرقحقى

مسمبباتزالتكإذا،مشتر!ةفرلسةتجاهأو،المشتركالعدوتجاه:حالتين!ؤواجبا

ونهش،والمرأمراتالحيد:الوحيدهمهمهـلصبح،انانيتهمالىاليهوديرجعالتضامن

.(بعضابعضهم

ومحافظتهم،وأحدحيقيوتجمعهم،الإسرائيليينت!تلبنفمميتلمستألقد

بذلكوهم،مصطنعكنهوانقساميينهمطهرطذاوطقوسهموعاداتهمتقالمِدهمعلىالشديدة

التيالذيلطهارة،الخلقيةوالطهاؤيممَافىمماطهارةالحذبتعتمد،!ذرةلعبةيلعبون

فقذا!تهمخاصطابعذاتهياليهوديدعيهاطهارةو!لهدءالذيلوطهارةاليهوديدعيها

.(اليهوديعلىالعينتقعأنمنذالنظرتصدم!انت

عداتيةسببوعن،لليهودحراهيتهسببعنلهوجهسؤالعلىأجابقدهتلرو!ان

الإلهشعبوحدناونحن.مختارانشعبانهناكي!ونأنيم!ن)لاواليهود،لليهوديةالنازية

.السوال؟(علىشافيةإجايةهذءهلالمخقار.

النفعيالماديلمعتحصدهاوترهـلحها،النفميالماديللمذهباعنناقهاخلالمنالنافلةإن

عرقا(الآري)العرقالآلمانيالشمبمنتجعلالتيالدارهـشيةالنيتشولةالعجليهبالفلسمة

الننياليهود(4الفجر،)الصلافالبشرلةالشوائبمنللتخلصآلياتعدةوضمتوقد،سيدا

لألماني،الحيويالمجاليتتشرفيالذيالمميزالآرجماالعرقهذاصفاءتعحرأنلهايمحن

عرقية،مورفولوجمِةشوائبهيأولاانهاعلىاليهوديةالجماعاتالىننظوالنازيةوحانت

حسابعلىتعيش!طفيليةشعوبلاْنها(بشري)فائصأيضاوظيفيةشوائبأنهاحما

!انتالتيوالرياوالصيرفةالتجارةأععالجؤيترحزوق!انواواْنهمسيمالا،الآحرلن

المجممع!م!روهيناْعضاءال!هودلةالجماعا!جعلماوهذا،اسمفلالأبثمعالشعبتسمغل

أنتذعيالنافلة!انتذلكالى!إضافة،لمالعرقيةالنظرلةعنالنظربغض،الوطني

الىالعالميةالحرب!ألمانياصلهعةالنا!لةحقلتوقد،ألمانياضدمؤامراتهاتحمِكاليهودية

اليهودية.

ترىحانت،اللاساميةالصهيونيةاتماطمننمطأاعتبارهاعلىوالنازية

أليهودأنئعَذحانتالنظرةهذهومن،سياسيةتاهـلحيةوحدةلليهودبأن،حالصهيونية

اوربا!جالياتاليهودانيمثيوهذا،القوميوطنهاالىطرلقهافيعابرةجماعات
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مواطنين،وليسوامهاجرلنأوغرلاءالجماعاورَتلكاعضاءوأن،وطنيةأقلياتوليسوا

محانأيإلىأو،منهأتواالذيالمصانإلىأوربامنبطردهممنهمالتخلصيجبولذا

ئقافةتصاعدولحن،الاْلمانيالحيويالمجالخارجوبالتحديد،أورباخارحالمالمفي

اليهود،منالتخلصسياسةتتبنىالنافلهَجمل،الثانيةالعالميةالحربسياقفي،العنف

الصلافية،سيماولا،إبدتهمخلالمنالاْخرىوالقوميات،الأقلياتمنو!مواهم

والولايات،بولنداسيماولااياورييةالدولمنالحثيراستقبالمرفضتالذينوالغجر،

تصورهاخلالمن،الألمانوالمجزةالمصشينمنالثيرالنافلةأبادتحما،المتحدة

.للحياةالنفميالمادي

فحلاهما،واحدةفحريةلنظرلةمتطابقينشبهطرحانوالصهيونيةالنافلةاق

)السيد(،الشعصارتباطمفهومعلىيقومانو!لاهعا،شوفينيعرقيأساسعلىيقومان

ارتباطهخلالمنإلاتاهـمخيايتمثلآنالنقيالمميزللشعبيمحنولا،مقدصةأرضعلى

الثالثبالرايخالمتمثل،(المقدسة)الدولةالارتباطهذامنيتش!لحيث،()المقدسةبأرضه

للصهيونية.بالنسبةالثالثوالعحل،للنافلةبالنسبة

حا!لهتلوأندرجةالى،الدينيةبالتوراةمتشرلة!انتالعلميةالنازيةالفلسفةإن

الروىتبنىوأنهبل،المختاراللهشعبالألمانيالشعبمنجعلبحيث،اليهوديةيولمنأن

ثرالفشديدةحانتفقدالدينعةالصهيونمِةأما،العالميالخلاصفياليهوديةالمسيحانية

نوردو(ما!صى-نوسيجالفرلد-هرتزل)تيودوراليهوديةالصهيونيةقادةو!ان،بالنازية

وبالأخص،الألمانيةبالثقافةمقشرلين!انواوأنهمسيمالا،النازيبالف!رمعجبون

القياداتأنالعلممع،للنافلةالنطريالمنطلقتشحلوالتي،الثيتشولةبالفلصفة

رطانةهياليديشيةأنإلىإضافةنوردو(،و)هرتزلألمانيةثقافةذات!انتالصهيونية

استمدتالصهيونيةأن!ما،الألمانيةهيالأولىالصهيونيةالمرتمراتلغةو!انت،ألمانية

تشابهوجودإلىأدىماوهذا،الألمانيةالرومانتيحيةالتصوراتصأف!ارهاال!ئيرمن

ملحدتينديانتينيشحلانف!لتاهما،أليهوديةوالصهيونيةالنيتشولةالنازيةحبيربين

!اثناوأصبحالزعنيالإنساقجؤحلَالمطلقفالإله،(الإحلال)منالرمانيالحلولتتبنياق

علىتقومانعنصرشانوحلتاهعا،(الدارهـشية)النفعيةبمبدأتومنانو!لتاهما،مقدسا

نأالإنصانعلىاْنتو!دانو!لتاهما،إبادتهخلالمنمحانهللحلولالآخرالفاء

اسنتفارحالةحؤالبرحانفوهةمنبالقربيعيشوأن،ترهْلهومنضعفهمنيتخلص

التارلخ()نهايةوالمستقبل،المفقود()الفودوسالماضيتمجدانو!لتاهما،داتمةهـلقطة
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الماضىِبنوصلهاصوىلهامممةلاحلمةسوىهوكنماالحاضرأما(،الخلاص)زمن

فلسطين،إلىبالهجرةهياليهوديةالمسألهَحلبأنوفاقعلى!انتاومحلتاهماهوالمستقبل

إرهابية،،)عنصريةبألهاإسرائيلدولةمعرفاالتشابهلهداشاحادًإسرائيلشخصوقد

(.نافلة

فقد،النافلةمقولاتمعومتصاومَةمتطابقةالصيونيةمؤسسبمقولاتحلوحانت

الدولةترلة)علىوالصهيونيةالنافلةبينالعلاقةنمطتحدرصهيوتيةمذحرةجؤجاء

ألمانيالفمدبطرلمةبأحملهاجماعتتاين!ةصلاغهَتعلدأننرلد،النا!لةألمانيا،الجدلدة

أما،(فلسطينإلىاليهودهجرةتتطيمهوالصهيونيةفهدفلهمهالمخصصالمجالفيواليهود

الحبيرلليهودالعددعنالنافلةالمنهجيةالعقليةمعمتراحبصهيونيبطميحقالفقدوايزمان

يستوعبأنعليهالمعورلةالاضطراباتتحاشييودبلدأيإإنألمانيافي(البشري)الفائض

اليهود(.منفقطمحدوداعددا

قي،بإبادتهمالألمانيالحيويالمجالمناليهودمنالتخلصالنازية،تبنتأو،قررتولما

قبلمن)المَذر(التعاونبمضوجدت،ترحيلهفيفشلتانبعد،الثاليةالعالميةالحربطمياق

المنظمةلدعماليهودضدالناؤيالعنفمنتصشقيدأنحاولتالتي،الصهونيةالقياداتبعض

الذياليهوديالمسيحاعتبارهاعلىالصهيونيةحولالالتفافعلىاليهودوإجبار،الصهيونية

الاستيطانيةوالصهيونيةالنازيةبينتعاونوأهم،الممَدسةأرضهمإلىلهمولعود،اليهودسينقذ

خلالهمنوالذي،م3391سنة(الترحيل)الترانسفيرأوالعاعفراهاتفاقيةخلالمنحان

نأشرلطةأموالهمنجزءامعهيُخرجأنفلممطينإلىل!اجرلحوديل!لالنافلةسمحت

أعلنتقدالقترةتلكجؤحانتاليهوديةأنوالمعروف،ألمانيةمنتجاتقلص!طينفيفيهايشتري

قبلمناليهوديالمقاطعةقرارعلىالالتفافتمفقدولذلئه،لألمانياألاقتصاديةالمقاطعة

إنسان5335.تعدبضرلةيتهجير!تلةالفترةتلك!استظدتفقدالصهيونيةاما،النا!ية

آلافسبمةقرابةرأصهموعلى،النخبةمنجميمهمام419-3391سنتيبينيهودي

الطبقةشخصياتمنشابهوماوالمفدسينوالمحامينالأطباءمنحانواوالباقي،رأسمالي

الوسطى.

لغةعلىأبقتقدالنافلةالاْلمانيةالقياداتأنعلىيؤحدونممنالحثيووهناك

وحانتبل،لليهودالاضطهاديةالأعمال!لمنالرغمعلى،الصهيونيةمعالحوار

الإعداموفرقالجممتابوبينماسرياتفاقبوجوديعتقدهناكحما،معاملتهـمتحسى

آلمانيامن()المفيدينالمنتقيناليهودبمضتهريبجؤ،الصهيوتيةوبين،اس()الإصالنازية
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آلفردالنافلةمحمتورطة!انتالتيالصهوثيةالشخصياتأشهرومن،فلسطينإلى

لمجلسرئيساعينوالذي،للفستابو()عميلحمخبرللنافلةععلالذيوصو،نوسيج

)فائضأيضمحلونيانهمأوريا!اليهودالمممنتنلإيادةخطةللنازيةقدموقد،وارسو

المقاومةقبلمنإعدامهتمامرءاليهوداحتشفولما(،ضارةبيولوجية)مادةأو،بشرلأ(

1-,سنةاليهودية ir.م

علىالنافلينساعدوالذيلوثور،حيتورئيسفحانرومحوفسحيمردخاىِأما

الفيتوسحاقعددهمليوديألفوثمالينمئةأصلمن،ليوديألفوخمصبتالمينترحيل

منمردخاىِوحان4الميتوتصفيةام449سنةقررواالألمانلحن،الإبادةمعسحراتالى

.هناكماتحيث،ام44!سنةأوشفيتزمعسحرإلىرخلواالذين

الىبهدوءاليهودبترحيلدلهخماقالنازيمعبالاتفاق!استترلولفUساهم!ما

سترحلهمالنافلهَالسلطاتبأنوآقنعهم،المجر!اليهودبخداعقاموالذي،الإبادةمعسحرات

أقضل)منمنتقينيهوديمئةوسبعألفقرابةترحيلمقابل،مهنيتاْهيلممسحراتإلى

بفعلتهقامبأنهنفسهعندافع،ام529سنةإسرائيلقيأمرهاُ!تشفولما،(البيولوجيةالمواد

ررساءفستطالنشرهالوالتيالوثائقمنلديهأنصرحولماااليهوديةالو!الةمنبتفولض

علمعلىاغتيالهتموبذلك،أييبتلشوارعفيستسيلدماءالىوستودي،اليهوديةالوحالة

الإسرائيلية.السلطات

أالفائضمنالتخلص!ؤالنافلينمعاتفقتقدالشخصياتبعض!انتوإذا

الصهيونية،المنظمةمعالتتس!قودوق،فرديةتصوراتخلالمغ،الضار،اليهوديالبشري

الاعتقالمعسحرات!ؤيدور!انبماومعرفة،علمعلى!انتالصهيونيةا.لقيادالتافإق

تشحكآحياناو!انت،العالميالعامالراْيعنجزثياذلكًإخفاءحاولتوقد،النازي

تقديمعنتحجم!انتانهاحمااالعالميالإعلامإلىتتسرب!انتالتيالتقا!لوببعض

لترحيلوالدعمالمساعدةيدققديم!ؤغيرمباليةو!انت،النافلةلضلحايامساعدةآي

تحرضغيرمباشرةبطريقة!انتبل،النافلةضحايامنيحونوالأنالمعرضيناليهود

معيتماشىوهذا،هجرتهمضدعراقيلتضع!انت!عا،اليهوديةالجماعاتضدالنازية

اللجنةأأخبرتالنا!لةبالنفممِةص!هيونيتهتزهـلجخلالمنأم379سنةوايرمنقالهما

سؤالعلىوجوابا.الهجرةفيتترحؤآورلا!يهوديملايسستةآمالأنالبرلطانيةالملحية

السنفيالطاعنوقسيموت،ء:أجبت.فلسطينالىتتقلهمآنيمحنهل:اللجنة

عالمفيوأخلاقيااقتصادياالمتاعسقطفهم،ذلكعلىقادرينغيرأو،!د!همصتحملين
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ذلكمنخير!إبادقهمهذا(قدرهميتقبلواأنوعليهم.ضئيلفرعصوىمنهمينجولن،لمظا

تبيحأنمنالصيونيةيمنأنشأنهمناليهودمنقسمإبادةلأن،الصهونيةمفهومث

يتماشىماوهو،فلص!طينفيالصهيونيالاستيطانيالمضروعلدعم،بالمالللمالممقابرهم

الاسامية(بأعمالىلتقومللنارلةهامشتوكيجبأنهصغو!لونبنيراه!اتمامعايضا

المشروعسيلفيذلكلأن،اليهوديبالشعببالرحمةيبالخألايجبوأف،اليهودضد

آطفال!لإنقاذالمع!نمنأنعرفتألو:قالقدحانالذيوهو،تماماالصهيوني

فلسطين،لىإوأنقلهمنصفهمأنقذأنمقابلجؤ،)نحلتراالىبتوصيلهم-اليهود-ألمانيا

الأطفالهرلاءحياةلا،اعتبارنافينأخذأنعلينايتعيناذ،الثانيالحلأخقارفإني

.(فلسطينشعبتاهـلخحذلكبل،وحمسب

ليودحلمنأثمنفلسطشِ!ؤواحدةبقرةإنأام439ستةفقالجرونباومإسحقأما

(.بولندا
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الصهمِوئيالإعلام

النازيوألهولوكيست

حرقتعنيوهي4بالمحرقةالعرليةإلىوتترجميونانيأصلذات!لمةالهولو!مست

تقديمطقوسأهممنوهو،المذبحعلىرمادإلىتحولهحتىبال!امل)الآضحية(القريان

وهذء،!املاحرقهيتمللإلهيقدمالذيالقريانأوالأضحيةلأن،اليهودعندالأضاحي

هذاأوالحلمةوهذهال!يرلاء،جرلمةعن،الطرلقةهذهعلى،لفيراتقدمالأضحية

للقرابين)الآغيار(النازيونلهاقاماللتيالإبادةعملياتيشيرالىمصطلحاالتعبيرأصيح

أعمالأيالىللإشارةاسمَممالهشاعالأخيرةالمرحلةوجؤ،المقدسالشعبمنالمقدسة

طبيعية.حانتلوحتى،!ارثية

التاهـلخمرو!لالمجتمعات!لفيعرفتالدينيةالأشِةالعرقيةالإبادةوأعمال

لموالتي،العنصريةالعقائدفيهاتتفشىالتيالمجتمعاتجؤوبالذات،غيرمحاقوفي

الأثنيالشعوريتضخمالمجتمعاتهذهمثلففي،الآقلياتالحثيرمنمجتمعاتهافييحن

التيتلئاسيمالاللمجتمعاتالجمعيةالأنافيهاوتتضخم،آسنةفحريةبحيراتفي

نأالمسيريالوهابعبدالباحثهـلرى،عرقيو3،قبيأو،أثنينمطتحتئتضوي

الفرييةالمصيحيةوأنسيمالاالغرييةالعقليةضمنمتشرلةنسقيةحالةهيالإبادةعملمِات

قبلظهرانيهابينتعيشالتيللاقلياتتشرلعيةآساساتحؤنتقدقبلمنتحنلم

الحديث.العصر

عملياتبعدة،الأوربيةالاستيطانيةالاصتعماهـلة،الإحلاليةالشعوبقامتوقد

منأحثر)بادةتمحيثاستراليافيبهاقامتماومنها،استيطانهمسياقفيإبادة

أفرلقيا،لحنوببالنسبةالأمرو!ذلك،الأصليينالأصشراليينمنانسانمليوني

وغيرها.

الأوربيةالشعوبقبلمنالأمرل!يةالقارةغزوأكماء!انتالآهمالتجربةولحن

حصب،الذينالحعرالنهودمنالأصليينالأرضأصحابفي)هولو!ست(نفذتحيث
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وقد،الإمبرلاليالغرييالام!تيطانيالمشروعأمامعقبهَيحمحلوق،الأبيضالعرقرأي

ثمانينيمدحانالديالآحمر()الرجلمنمليونأستينبإبادة(الأبيض)الرجلقام

مليونأ.

سمِاقفيأسودرجلمليون002-001بينمابإبادةالأبيضالرجلقام!عا

يقتلونالتخاسونو!ان،العبيدلاعتقالالنخاسينمليشياتتشنهاحانتالننيالحروب

الأسو.معاركقيحيواحدرجلعلىيحصلوا!يالعبيدمنعشرة

الولاياتقواتيهاقامتالتيالإبادةبعملياتعابربش!لنذ!رأنيم!ن!ما

عسحريمسوغدونالثاتيةالعالميةالحربأثثاءاليابانيبالشعبالأمرلحيةالمتحدة

يشصون!انواطو!يوعلىالأمري!يةالجوبةالغاراتطياريأندرجةإلى،حقيقي

هذهرآسعلىو!ان،عاليارتفاععلىوهمالهولوحوست(1البشويالشواءرائحة

وهيروشيما.،ناغازا!يمجز:تاالإباديةالأععال

الشعوبضدستالينبهاقامالنتيالإيادةبععلياتأيضانذ!رأنيم!نحعا

الإبادةعملياتبآخرنذتحرأنيعحىوأخيرا،الإسلاصيةالشعوبرآصهاوعلىالمختلفة

)الصرب(المسيحيةالأوربيةالشموببهاقامتالتي)الهولوح!ست(العرقيوال!طهير

عملياتأما،!رواتيا!المسلعةبالشعوبوحتى/والهرسكالبوصشةفيالمسلمةبالشعوب

هذا.يومناحتىمستمرةزالتمافهيالشيشانفيالإبادة

ومنها،ذ!رهايمحنالتيالعنصرلةالعرقيةالإبادةعملياتمنالحنببروهناك

أيضاومنها،بالأرصالترحيةالقواتبهاقامتالتي)الهولوحوست(الإبادةعمليات

القارةصم!انمنا!ثرجؤحصلتالتيالقبليةالأئتيةالعرقيةالإبادةعمليات

الأفرلقية.

العنصرلهَالإبادةأعمالسياقفيغيرالآهـلةللشعوبالنازيالهولو!وستجاءوقد

السلاصفية،الشعوبالنازيةالإبادةلأعمالتصرضتالتيالاث!عو!منوحان،الأوربية

الأوضحالتمبيرلليهودالناريالهولوحستهـئعَذ،التحديدوجهعلىواليهودية،والفجولة

الآممالتحديدوجهوعلى،الأممباقيوبين،اليهودبينالمتبادلللحقدوالآصرح

ألفلقرابةالحقدهذاغليانبمدالهولو!وستهذانتجوقد،المسيحيةالأوربية

عام.
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بالفلسقةزاوجتهالذي،النفعيالماديللمذهباعتتاقهاخلالمنالنافلةو!انت

عرقا(الآري)الحرقالآلمانيالشمبمنالتافلةجملتوقد،الدارهـشيةالنيتشولةال!جلية

،الفائضضاهـلنأونافمينغيروبشر،نافعونبشر:قسمينالىالبشرصئفتقد،م!يدا

الماهاتوأصحا!جسدياوالمشوهونالأقزامالثاتيالقسمفيصُنفوقد،(البشري

آلعاتثلاثالنازيةوضعتقد،واليهودوالفجروالبولنديونوالسلافوالعجزةوالشموخ

العرق:هذاضمنالبضريةالشوائبمنللتخلص

تأهيلها.أمحنان(البشري)الفاثضالوظيفيةالشوائبتأهيلأو!ا

تأهيله.يعحنلاالذيوالفائض،المورفولوجيةالشواثبترحيلوتاليها

.السابقتانالاَليتانمعهمتتجحلمالذينأو،يتبضىماابادةوتالثا

ألمانيا!ؤالسحانمجموعمنا%قرابةيشحلونحانواوالذلِنلليهودبالنسبةأما

أوجهعنوتحدئثاسبقفما،المازيالتصورجؤخصوصيةلهم!انفقد،الناقلة

تتافراضمنهيحويالتطابقهذا!انفقد،واليهوديةالنازيةبينالتطابقأو،التشابه

الصفاتذوالعرقىهوالآريالعرقأنيعتقدونفالنارلولىالآخر،الوجهعلىشديدا

والملوموالآدابالفنونحلجؤوالمبدعاوالخلاق،والأطولوالأنبل،الآجعلفهو،الجيدة

مقلد،،بدائيالساميالعرقأنإلىيذهبالتازيالتصورو!ان،السيادةلواءحاملوهو

المرقتطوروجه!ؤعثرةيقفالذيالعرقوهووالتطور،الإبداعمقوماتآييمتلكلا

الأريمما.

طينةمنخلقهتمالذي،المقدسالمختارالفهشعبأنهميعتقدونفحانوااليهودأما

وحان،للحضاراتالأولىاللبناتومؤسس،الأول!الصماويةالدلانةوصاحب4مقدسة

مدنسة،شموبأنهمعلى،الآهـلةالشعوبومنهم،الأخرىالشعوبالىينظروناليهود

بهم.الاختلاطعدميجبولذا،ضالة

الموقعنفسعلىتتافسافقدالمتماثلشِالعنصرلينالتصورلينهذينتعارضوبسبب

بإقصاءسيقوم،المنافسةلحظةفي،الآقدرفإنوبالتالي،تصورهماحسبالحضاري

وقد،اللحظةتلكالنافلونأمتلكوقد،الحضارةعلىمميدانفسهينصَبحيالأخر،

منالتخلصالاَهـلةغيرالشعوبمنالألمانيالحيويالمجمالتتظيفسياقجؤ،النافلةقررت

خلالفمنتستطعلمهـان،اولاترحيلهمخلالمن(العرقيةالمورفولوجية)الشوائباليهود

هتلراستلاممعاليهوديةعلىعمليبض!لسماستهاتطبقالنازيةبدأتوقد،)بادتهم
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التجاهـلةالأعمالمقاطعةهيالنازيةتالإجرا،1أولىوصانت،ام339المطلقةالسلطة

أطفالمنالتمليماستبمادئم،اليهودعنالوظائفمنالحثيرحجبمعمترافقا،اليهودية

مناليهودام!تبعادعلىنصتالتينورنبرغقوأنينصدرتام359سنةوقي،اليهود

الثالت.الرايخفيعضويتهم

يسيطرآناستطاعالتيالدولمنثم،ألمانيامناليهودبإقصاءهتلرقاموقد

المرحلةتلكفيطرحتقدوحانت،ثانيةمرحلة!والطرد،التهجيرأولاخلالمن،عليها

ولحن،،اليهااليهودترحيلأجلمنومدغشقر،والاحوادور،سوريافيغيتواتعدة

هتلرقررفقد،الثانيةالعالميةالحربسياقفيالعممحرلةالميدانيةالطروفوبسبب

مرحلةوهي،العضوله()الضوائبمنالتخلصمراحلمنالثالثةالمرحلةالىاللجوء

الهولو!وست.فيهمونفذ،الإبادة

فالصهيونية،الشيءبمضعليهمختلفبإبادتهمالنافلةقامتالديىاليهودوأرقام

أنهمنالرغمعلى،ملايينآربمةالنازياللالوحوستفياليهودمنأبيدمنأن،تدعي

لآلمانمِةخاضمةحانتالتيالأوربيةالدولحل!اليهودعددأناحصائياالثابتمن

ومائةملايينثلاثةهمالمانيايئاليهوديبادأنوقبيل،النانيةالمالميةالحربقبيلالنافلة

نأيعتقدونالباحثينمن(لحئيرفإن،متعددةبيناتعلىواعتمادا،هناومن،إنسانألف

وهو،الفومئتيومليون/ألف059بينمايتراوحأشفيتزفياليهودمنأبيدوامنعدد

الصهيونية.وفرضته،ادعتهالذيالرقمعنالبعدشديدرقم

لهذهالأخلاقيالبعدمنينقصلاهذافإن،الحقيقيالعدددنالنظروبغض

الصهيونيالادعائيوالرقم،الموضوعيالرقمبينالأرقامتفاوتول!ن،البضعةالجريمة

منباسعهمتتحدثمنبتقدي!،بأخرىأوبطرلقةساهمت،ارتزاقيةمنظمةأماميضمنا

فيجريحانعماالنطرغضتتتقديرأقلىعلىأو،النازيةصليبعلىقرابين،اليهود

تلكفيسلبيةمشار!ةذلباهـلُعَذ،عنهمللدفاعالمفترضبدورها!مولمأشفيتز،

شرا،على،ابتزازيةوبطرلقة،الدوليةوالمنظمات،العالمدولأجبرتثم،الجرلمة

فياستخدمتالتيالصابونانواعبعضبتصنيعالناهـلةقامتوبينما،بالمالأرواحهم

الإنساني،بالشعرالمحشوةالوسائدأنواعوبمض،اليهودأجسادمندسمةموادصناعتها

الصهيونيةقامت،البشرلةالعظاممنوأمضاط،الجثثرمادمنعازلةومواد،وسماد

وعلى،اليهـوديةالبضرلةايأرواحمنمتعددةموادبصناعةالإعلاميجهازهابواسطة
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ء،ارتزاقيةبطريقة،وباعتها،والسيناريومات،والقصصالأساطير،بعضرأسها

المعس!راتمنفرواالذيناليهودبعضدزبتقدكانتأنبعد،المالميةالاْصمواق

دموعوتسْيل،الأفئدةلهاوترتجف،القلوبلعاتتخلعقصصعنيتحدثواحيالناهـلة

.مدرارةالحجارة

عدساتتضعأن(لإعلامية)مبراطوريتهاخلالمنالصجونيةاستطاعتوقد

إليها،ينظرلمنبالدورانالضعورتسببتحاددرجةالىالنازياللالوحعتأماممضخمة

المنمَصرين،فإنلذلل!،الآخرلنادعاءاتعلىللردقدرةلديهمليسالمهزومينولأن

والأحاذبب،،الادعاءاتصفمازواماتلفيقعلىالقدرةلديهميصبحوأحلافهم

وبراهين.،ادلةلىإتحتاجلاهـلديهياتبل.حقالْقوجعلها،والأباطيل

يعيدمندائماتبدلمإنالإهمالإلىتتتهيعليهاالمختلفالحقائقأنو!ما

حقيقةأنهالوصاالذهنفيوشمهاالممحنفمنالأباطيلهيحذلك،عليهاالطثحهد

انواع!لالصهيونيالإعلاموطفوقدمت!رر،بش!ل)علامياتوظيفهاخلالمن

تشحيلي-فن-دراسات-حتب-)أفلاموالإعلان،والإعلام،والفنون،الآداب

الشك،اليهايرقىلاحقائقادعاءاتهامنتجعلأنأجلمن،تذ!ارية(نصب-منحوتات

الفريي،العالمأندرجهإلى،عامبش!لالمالميةالذه!يةفيادعاءاتهاوطدتحما

يعرفمماأحثرلليهودالنازياللالو!وستعىيمرفالخصوصوجهعلىلأمرييوا

وفيتتام،وهيروشيماناغازاحيوجؤهارير،بيرلفيالأعريحيةالحربآلةفعلتهعما

بحئير

علىوتقرض،لنفص!هاالألمانيالهولوحو!متتحت!رأنالصهيوتيهَاستطاعت!ما

الاثممبضدألمانيةغرييةجريمةهيالعصر()جريمةبأنادعاءاتهاالمالميالعامالرأي

التيالمتعددةالإنسانيةالشعوبضدالنافلةوالمجازرالأعمالومفييةبل،مهمشة،اليهودي

بناءاللالوحوستمنتجعلأناستطاعتإنهابلى،النازيةالقواتيدعلىللإبادةتعرضت

هذءوعولمت4طؤرتإنهابل4خاصةمحاسبعنمبحثتجاريةلمؤسسةأيديولوجيأ

بأغلفةالمحليةالآسواقبعضفيلصناعتهاتراخيصتبيعأقاستطاعتإنهايحيثالصناعة

وشحلتطوطماالهولو!وستمنالصهلونيةجحلت!ما،جديدةبأسماءوريما،جديدة

النازيللهولوحوستالصهيونيةبالادعاءاتالمشح!ينمنوجعلت،!فوتياجهازاله

صاحبها.تصفيةتوجبالتيالزندقةمننوعألليهود
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الآلمانبتحميلتتفلمالابتزازيمنطقهاخلالمنوألصهيونية

بدورهاتقململآنهاأخلاقيةمسووليةحلهالفربيالمالمحقلتبل)اللالوصو!ست(،

أغلقتالاْوربيةالدوليعضأنبحجة،الهولو!وستمناليهودلإنقاذا!لساعدةيدبمد

الصهيونيةانبل،الإبادةجحيممنالهروبيحاولونحانواالذيناليهودامامحدودها

الدولبعضإلىوجهتهاخطيرةتهما،العالم)صعتمتلتعابيرمنتجعلأناستطاعت

تقديمأودفععلىالدولتلكوآجبرت،العالميهَالحرب!بحيادية!قفتأنهالمجرد

تعولضاتدفعتإنهـاوحتى،الصهيوتية!هنهَإلىت!فيرلةمالمة()تمويضالَاقرأبين

بشحلبهسمعتأو،النازيباليولوحوستحينهاتسمحتحنلمالتيالدوللبعض

لدوومحئلشِالإعلاميةالصهيونيةمنهمجعلتحيث،العوييةإلدولمثل،هامشي

إلىالهولوحوستمنالهاربيناليهوددخولضدوقفوالآنهماللالو!ستفيالنافلة

معاتعاطفتآو،وقفتأو،تحالفتقدالعربيةالححوماتبمضوأنسيعالا،فلسطين

الإنحليؤأعداءمعووقوفاتعاطفاسوىي!نلمالحقيقة!ؤوالذي،النافلةالقوات

العرلية.الآرضيحتلونالذين

جعلمه،،الفربيللمالمكصمراالصه!ونمةحملمهاالتيالأخلاهمةالمسؤول!ةوهذء

التيالمجازرعنالتظربغض،وقسراطوعاالصهيونيةلهحفلتهادتوبحت!فيرعن

التتظيماتص!ينمتونقريبعماوربما،الفلسطينيبالشعبالصهيونيةتتفذها

لمالعاوحآن،النازيلحز!ب،الإرهابيةبالتتظيمالتيصنفونهاالتيالفلسطينية

ياسين،ديرمنالفلسطينيللشعبإبادتهاعلىالصهيونيةتاْييدخلالومن،الفوبي

منتطمسأنتريدوشاتيلاصبرابمجزرتيمرورا،جنينمخيمهولوحوستوحتى

معسحراتعنغفرانصدًتأخذ!يالآقلعلىأوهالنازياللالوحوستالذاحرة

منبراللالو!وس!ت،الإعلاهيةالصهيونيةاصمتفلت!عاوسواء،أوشفشِزفيالإيادة

الشعبضدالصهيونيةالإسرائيليةالممارساتمنالعالميالرايتذمراتلإسحات،أيضا

عام.بشحلوالعرلي،الفلسطيني

نهايةبينماسيمالادرجةأيعدإلىالنازيالهولو!وستالصهيوتيةاستثمرتلقد

حصريامذبحااللالو!وستمنوجعلت،ام679سنةوحتى،الثانيةالعالميةالحرب

عنوابتزت،ضرعهاينتهيلاحلوبابقوةمنهلتجعلاعلامياصناعتهوأعادت،باليهود

خفقدالصناعةهذءأنمنالرغموعلى،أنفهامنوبالرغمآوربامنالأموالخلاله
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منإسرائيلدولةوتهرب،ام099سنةبمدسيماولا،ام739سنةبمدالتصوقيبرلقها

بإعادةالإعلاميةالصهيونيةتقوموالأخرى،الفترةبينماأنهاإلا،السلاماستحقاقات

العالممِة.الإعلاميةالسوق!ؤبصاعتهاترهـلج

هيئةفيالتقسيمقرارعلىحصولهاالإعلاميةحملتها،نتائجوأهم،داحوحات

البروتوحوليبالمفهومشرعيصهيونيحيانإقما!ثمومن،ام479سنةالمتحدةالأمم

الهولوحستية،الصناعةمنتجاتأحدإسرائيلدولةتُعَذماوبمعنى،فلسطينفيالدولي

ينتقلصوفخلالهمنالذيالصليبالهولوحوستمنالصهيوليةجعلتفقدوبالتالي

الذيالشعبصؤرتحيث،العالمعلىوتسمِده،مرحزهالىالتاهـلخيةالهامشيةمناليهود

الأرضإلىالمختار(النه)شعباليهودأعادالذيالمصميحهسوXستالهولوفيأبيد

المعتقدوضعالآنجاولونهموها،لمالعاعلىيتسيدونصعيجعلهمالذيوهو،الموعودة

العالم.بهاسيدينالتيئوالشرلعة

الهولو!وسمتتأجيح!ؤ،الإعلاميجهازهاجثدتقد!انتالصهيونيةأنحما

منتبقىماعلىخلالهامنسيطرتوالتي،ام679سنةحزيرانحربسياقفيالنازي

الإعلاماستطاعوقد،ة9)المحاالعرييةالدولأراضيوبعص،الفلسطينيةالأراضي

المريية،القوميةبينهـلماثل،هـلساوي،يرلطأن،الحربتلكسياقفي،الصهيوني

حطابسيماولا،العربيةللقوميةالمسؤولةغيرالمقولاتبعضمستغلة،اللألمانيةوالنافلة

العرليالزعيممنالصهيونيالإعلامجعلوقدالبحر(،جؤبهم)سنلقيالفاصرعبدجمال

ابمدإلىالعرييةالشخصيةوصورة،صورتهوشوَه،عرييهتلرألهلوحماالناصرعبد

غلواآضدوتطبيقا،فرا،العنصرلةاليهوديةالص!ونيةفيهحانتالذيالوقت!ؤ،حد

النازيالهولوحوستذحرىالإعلاميةالصهيونيةجعلتفقدوبذلك،الآلمانيةالنا!لةمن

أرضعلىإسرائيلدولةبهتقوملماتبولرا،وقتأيجؤوتحضيرها،تحديثهايمحنالذي

الحاضر.

صدامالعراقيالرئيسمنجعل،السياقنضسوفي،الصهيوفيالإعلامأنحما

الولاياتمعبالتماونءالعراقمنجعلتفقد،المعادلةقلبتولحنها،عرلياهتلراحصم!

جؤماتحيث،الجوعهولوحوستفيهالغرييالمالمونفذوارسو،غيتو،الأصلية

فهوغرلب()أبوسجنأما،طفلمليوققرابةللعراقالاقتصاديالحصاربسببالعراق

هولوحوستية.محاحمةسوىحسينصداممحا!صةوليست،نفسيهولوحست
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علىاضطهاداتمن،الضخصينموذجهمبممبب،اليهودلهتمرضمماالرغموعلى

أدنىودون،قسوةاشداضطهاداتالفلسطينيالعرييالصمعبفينقذوافقد،التاهـلخمر

قيشمبيوجد)لافمزيلاللىلسانعلىيمولالشمبهذاأنالأمرءوالطرلف،مصوغ

مماقبوننحن،الأزماننهايةحتىشاحرونلنحن4ضلنابالجميلالعرفانيدركالعالم

اليهود(.حملهوهذاأبرلاء:أزلياونحن،أزليا
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الصهمِونيالإعلام

الغربيةالاستعمارلةالإمبرلاليةوالتطلعات

يقنعأنوالسياصمية،التا!لخيةالادعاءاتخلالومن،الصهونيالإعلاماستطاع

ودعمها،فلسطينإلىاليهوداعادةحؤ،الصهيونيةجانبالىبالوقوفالفربيالمالمالرأي

بتحقيقمرتبطةالمودةتلكوأنسيمالا،العربمعالعسحريالسياصميصراعها!

سي!فر،،الصهيونيةجانبإلىالغرييالعالموقوفأنحما،المسيحيةالدينيهَالررى

علىاضطهادمنلليهودصمببوءلماايأوربيينبعضبهايف!عرالتيالذنبعقدةمنهـلخففا

المالمأنحما،اليهوديةللجماعاتإبادةمىالنازيةبهقامتماسيماولا،تاريخهممر

دولجاتبإلىوقوفهاعلىي!افئ!اللصهونيةبدعمهأنهيرىسبقلما)ضافةالغرلي

الاجتماعيالقصادبؤرمنيتخلصنفسهالوقتو!ؤ،الثانيةالعالميةالحرب!ؤالتحالف

الحاثوليحية،،المسيحيةالررىمعتتوافقماوهي،اليهوديمثلهاالتىوالسياسي

لب!تستانتية.وا

الصهيونية،التطلعاتمع/مصالحهالتقتالذي،الصمياسيالاستعماريالفحرأما

فيمسموماخنجراالصهيونيةمنيجعلأرحاولفقد،بإلرازهالصهيونيالإعلامقاموالذي

وتهديم،ومقدراتهاالعرييةالشخصيةاسم!زافلهيمحن،والإسلاميةالعرليةالأمةقلب

تتهيآوقتآيفيحضا!يبناءإنشاءالعرييةالأمةعليهاتعاودقدالننى،التحتيةالبنمِة

المناسبة.الظروف

!أداةنفصهاتقدموأن،الاستععاهـلةالمطامحتلتقطأنالصهيونيةاسقطاعتوقد

تطلماتبينالمشترحةالمصلحةأصاسعلىيقومعقداوطرحت،ألاستعماريللفحرمنفذة

لهذارؤجواقدالروحيونالصهيونيةآباءوصان،الروحيةاليهودوتطلعات،الماديةالأوهـسين

القاراتبيناتصال)موحزسيحونوناليهودإنيقولالذيهسموصمىرأسهموعلى،العقد

بينالوسيط-وسيحونون-..تعرقهالاضعوبإلىالحضارةحملة-وسي!ونون-..الثلاث

المناطقلحل6وألصينالغدإلىتقودالتيالطرقيمهدواحيوذلك،البعيدةوآسمِااوريا

(.للحضارةتعرضأنيجبالتيالمعزولة
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أإننا(اليهودية)الدولةحتابهءهرتزلالنجيبتلميذهرددهالذيالخطابوهو

هـشبفي،البرلرلةتمارضأماميةحقاعدةآسيا.وجهفيأورلامتراسمنجزءاسنشحل

نأعليهايترتبسوفالتي،بأ!ملهاآورلامعمتحالفيننبقىأن،محايدة!دولةعلينا

الموتمرأمامخطابهفيأليهوديةغيرالصهيونيةمقولاتأيضارددصا،وجودنا(تضمن

المدنيةمصلحةومنفأحثر،أحثرالمتحدةالأمممصلحةلمنأانهالأولالصهيوني

تلكهيملسطشِإلىأسيا.إلىطريقأقصرعبرحضاريةمحطةتؤسسأن،عاملضمصل

أجلمنوأرواحناأملا!نالبذلىالممشعدون،الحضارةحملةاليهودولخن،المحطة

إانعبرلندنيمرورفصليمIإلىالطرلقأقادركقد!انالذيوهو،تحورشها(

الحديث،المالمثالاصمتعماريالتوسحضرورةآدركمنأولحانواالإتجليز

الصهيولية،الف!رةبأنوأعتقدالبحار.فو!العطمىبرلطانياعلميرفرفولذلك

سريعبقهمإلخلترافيتحظىأنالواجبمنأو،ستحظىاستعماريةفحرةوهي

(.وسهل

آورياحدودلنوصمحفلسطينلىإ)سنجيءالسياقهذافينوردوما!سأيضاولقول

القرات(.إلىبهاونصلى

فلسطينأهميةعلىمرحزاالإن!ليزلةالإمبرياليةخاطبفقدجابوتتسحياما

عرليا!.بلدأتطلآلايجب،فلسطين)أنمحلىمرحدالهابالنسبة

للإمبرلاليةالعربيالولاءفييش!ك!انوالذىِ،وايزمانالنداءهذاردد!ما

يجبولذالأووبا..مناهضةبأنهاللاعتقادالمرءتقودالعريلةالحر!ةأ)نالغرلية

أ)نلتشرفملحتبقدءنوالذي،(موالعنصروجودلضماناليهودعلىالاعتماد

التأمينهيوانما،للمواردتبديداالإطلاقعلىليستفلسطينفيالصهيونيةالسياسة

!انالذيوهو،آخر(فردأيبهيحلمألىمنأرخصبسعرلكتعطيهالذيالضروري

حيث،الصهيونيالمف!روعلتبنيالإنحليزحماسسيبعنلهوجهسؤالعلىأجابقد

الناسأشدهم،القديمةالمدرسةصحابأسيمالاالإنجليز،أإنقاثلاوايزمانأجاب

المتذينالإلجليزيلأنآمالنا-تحقيقفيساعدناالذيهوالإنجليزوتذين،بالتوراةتأثرا

الحنيسةقدمتوقد.فلسطينألىاليهىدعودةوجوبمنالتوراهَفيجاءبعايؤمن

بهاصششهدتقد!نتالذيالقولوهو،(المساعداتأحبرالناحيةهذهمنالإلخليزلة

جانبإلىالوقوففيالمسيحيالغربيالديتيالتصورتآثيرعنحديثيسياقفي

الصهيونية.
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أنحنبرلطانياوتحديدا،الاْوربيالفربالىموجهخطاب!قالفقدزانفوللأما

لحملحرسأقعليناإنألسولص-!ناةلحملخرسأقترلدور،مناتتتظرو!ماذالعوف

لحنه،الشاقةالمهمةيهذءللضياماستعدادعلىولخن،الأدنىالشرقعبرالغدالىطرلغحم

هذهأن!ما،(الواجببهذاالقياممنتم!تناذاتيةقوةبإنشاءلناتمممحواأنالضرورىصن

مصشعمرات!انتالتيوالبلدانالاستعمارلةالعربدولبينجعر)رأسصمت!ونالدولة

هذاعنتعلنأنجؤحرجاترىلاوالصهونيةبرتشر،ميخائيلقولحممب(للغربممابقا

الوضيع-الوظيفيالدور

ألقدام529سنةحتبقدهاَرتسصحيفةتحريررئيسشوحنجرف!ومو!ان

انمنللخشيةهناكداعيولا،الحراسةحلبدورعنيختلفلاثوراإصمراثيلآعطيت

معتتعارضلاالسياسهَهذءحانتإداالعرليةالدولتجاهعدوانيةسياسةإم!رائيلتمارس

عينيهيفمضأنلأخرأولسببالفربشاءإذاول!نوبرلطانيا.المتحدةالولاياتمصلحة

الحدودتتجاوزالتيالمجاورةالدولةبتلكقاسياعقابالتتزلاسرائيلعلىالاعتمادفبالإم!ان

منأ!ثرتتمردأنذلكخلالمن،تحاولانودون6(الغربتجاهأدبهاقلةفيالمناسبة

اْ!ثركانالصحفيإنبل،الوظيفيدورهاعنالإمبرلاليةقبلمن،لهاالمسموحالهامش

الإمبرلاليةقيادةالمتحدةالولاياتتعميدتأنبعدالدورهذاعنالتحدثفيوجرأة،وضوحا

4المتحدةالولاياتبيدطرفهابسلسلةمريوطالأمشانحادحراسة!لبإسرائيلأإنالعالمية

تشاءأ.منوعلىتشاءمتىتطلقه

ممنيينغيرأالأمرلحيونفيقولالعبرلةالقدسجامعةمنلييوشزيمماهاياهوأما

)لاْليولمول،الجمض(ببزةالآمريحمثتالمرتزقةمنجم!ث!علىهناالإبماءبفحرةإلا

الدولاراتومن،يغطيهاالذيالأمرلحيالفولاذيالقفازمنالإسرائيليةالقبضةقوة

يعلكجيشهيوإنما،جيشاتملكدولةاسرائيلدولةأليستأيضاوقول،تتجدهـ!النني

دولة!

بالولا،،تدينحانتبعدما!ؤ)سرائيلودولة،الصهيونيةأنذ!رءوالجدير

!انلترا،عامبسمىلوجودهاالراعيالفرييالعالمإلىالوظيفيةخدمانفاوتقدم

دورعلىالمتحدةوالولاياتالفرييةأوربابينالتتارعبعضحصملوقد،خاصبش!ل

مذايرزوكد،76وسنه4891سفةبشماالتتازحهذاواسممر،والاسمتمارالوصالا

مصر،علىالإسرائيليالأوربيالثلاثيالمدوانسيا!!ام569سنةفيالخفيالصراع

الم!احة،علىسيطرتهاتفرضأنالمتحدةالولاياتاستطاعتالسنةتلئانفسفيول!ن
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نأوبعد،ام679سنةوفي،المنطقةفيالأورييوالتواجدالففوذنهائيوبشحلتبمدوأن

عمليالرهاناتقدمأقاستطاعت،والتحتيحيةالمسحريةقوتهاإسراثيلظهرتأ

للولاياتالوحيدةوالوحيلةالحليفةتحونآقعلىقادرةبأنهاالأمريحيةالمتحدةللولايات

السياسةخدمةفيسي!ونالوظيفيدورهااناحدتأنها!ما،المنطقةحمؤالمتحدة

.حصريبش!لالأمرلحية
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ألصهيونيالإعلام

ألعرييوالإعلام

الفباءيعانيالمريي..الإعلام)ن)(القضيةهو)الفه!تالهفي!نعارجورجييقول

مص!تعداولمشا،الشفقةتثيردرجةالىالحفايةوتتقصه،الطامسةالعقليةوالظلمةوالففل

شوونهعلىللمقيمينوليصىالتبصرهعلىقدرةوأي،التفهمعلىقصمرةبأيلهللاعتراف

تلالتالز،انوحبةالقمححبةبينيفرقونلافهمولدلكً،الوعيمنبصيصأيالثقافية

غيابأعراضظهورهوأمةأومجتمحان!ارعنتعبمِرافضلأنوالمؤسف،يدعونالذيالوعي

.(فيهاأوفيهالأفرادلدىالوعي

التقرلعة،اللهجةبهذهالسليالإعلامالىخطابهيوجْهأنفيالحقلهقلدانوجورجي

ال!هوديةالتاهـلخيةالادعاءاتمواجهةفيسلبيدورالمتخلفالمرييللإعلامحانفقد

الإعلامبهيقومحانماوجل،للتارلخاليهوديةالدينيةالتصوراتجؤواليحث،الصهونية

الدعايةومحاججة،الأحداثحصوراءواللهاث،الحديثالتاهـلخعلىالترحيزهوالعرلي

التيالمصيدةوهي،السطحيةالقضايالعضوعلىالحاضر،حؤيستجدماعلىالصهيولية

الصهيونيللإعلامتركولذلك،بسذاجةالعربيالخطابهيهاوسقطالص!ونيةنصبتها

بمضتصوراتيفزوأناصتطاعإنهبل،المالمذهن!ؤشاءحيفماالتاريخليحتبالصاحة

تواياهميحققواأنويدل،التارلخمِةبحوثهم!يتخبطوقوجملهم،المربالتاهـلخيينالباحثين

يقدرلممااليهوديالتأهـلخلمقولاتقدموا،الحقيقيالتاريخنصرةتِالصادقةالمخلصة

تزييفه.علىالصهونياليهود!الإعلام

ليتلوالمنابراعلىعلىمتفرداالوقوفمنالصهيونيالإعلاماستطاعفقدهـلالتالي

بل،تحجيممنتمصنأنبمد،تشويشأو،صداو6ردثون،والصياسي،التارلخيخطابه

،الأحداثبصناعةيقومالصهيونيالإعلام!انويينما،الإسلاميالعربيالخطابوتحملم

قطرياساسعلىخطابههـشلو،أحداثمنيجريبمايلحىَأو،يتابعالعوييالإعلام!ان

تمحنتالتيالصهيونيةأنشأتهالتيالإعلامدرجاتاْدنىإلىيرقىاستراتيجيننمميقآيدون
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ثمااليدايةفيالسياسيبجانبهسيمالا،موقفهاويعززيدعمأنف!أنهمنما!لصنعمن

.والاقتصاديالعص!حري

وقدالحاضر،بنتهيإسواثيلدولةبأنيعتقدالعرليوالوعيبل،العرليوالإعلام

عرابالصهيونيةيدوعلى،الإمبرلهاليةالإرادةيختصرالذي،بلفوروعدأساسعلىنشأت

منالسطوحسوىترىدلا،قاصرةنظرةوهي،الفرييةوالإمبرلاليةاليهوديةبينالعلاقة

الصراعهذاأوالقضيةمعالجة!الحقيقيالبحثدونتحولالنظرةوهذهالآفمياء،

منالعاربين،الأفاقشداذمنأنهمعلىاليهودإدينطرونالعربأنحما،الوجودي

يأ،الاستعماريةالغرييةالإمبرلاليةمنولدعم،الأورييةالمحاحمومن،الأوربيةالاضطهادات

وعدنتاجهياسرائيلدولةآنبحسبانهمالعربياْخذولم،فحسبالحاضرمنهاربهو

أرضعلىعقيدتهفيهايحقئأنمرحليةظروفلهشاتالتي،المختارلشمبه،ليوهالرب

تعتمدالتي،التوراتيةلليهوديةتفعيلحالةمنأحثرليستالتيالصهيونيةخصمن،الواقع

يحاججونلافالعربولذا،اليهوديوالمصميحالمختار!الفهوشعب،الممعادأرضعقيدتيئعلى

بالراهنمرتبطةحقوقيةسياسيةأسسعلىيحاججونبل،اليهوديةالتاريخيةبالادعاءاتألدا

-الأحداثمن

وتعالي،العربيالإعلاسم!الوعيمنحالةتشحلبدءومع،قصيرةفترةومتذ،ولحن

متعددةوثراسات،وأقلام،صواتآبدأت4ح!لالعالمحؤالحقيقةعنالمدافع!اْصوات

الماضي4!السياسيالصهيونيالخطابمقولأتوأخلاقية،مصداقيةقواءةإعادةتحاول

الإنسانيالوعيعودةضمنأومتدافقةجاعتوهي،الآحداثصناعةعلىوتأثيرهاوالحاضر،

الرجلاستيطانحولالحمرالنهودخطابمثل،المنهزمةوالشعوبالأممخطابلقراءة

هذافيالأهموالنقطة،لبلادهمالأمريحيالفزوحولالفيتتاميالمجتمعوخطاب،الأبيض

هيمنةمندتحريره،العرليالشرقىلمنطقةالتوراتيالثريخقراءةدة.Jهوالاسترحاع

والتي،دعمهافيجهداالصهونيةتألولاالتيالتارلخيالتشولشحالةومن،التوراةالآسمطورة

تلكسيمالا،للمنطقةالجادالآثاريالبحثمنمزلدعنبالعدولالعلماءمنالحثيرتقنع

الفلسطينيةالانتفاضةأنو!ما،التورأتيةبالمقولاتتشحكاوتحشفأنمنهايخشىالتي

تلك،شعب(بلاأرض)فلحمطينمقولةريفوصارخوجليواضحبصوتحشفتقدالأولى

وهقشأقصىالذيالتوراتيالتأرلخزيفعنتعلنبدأتتاهـلخية-آثاهـلةانتفاضةهناك

حانإنالتاريخيالإسرائيليال!يانأنالآثارلةالانتقاضةهذهوتر!د،الحنعانيالتاهـلخ

المحس4وليس،الحنعانيالتارلخترحيبةفيعنصرسوىي!نلمفإنه،حقيقيوجودله
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الحيانوأن،ثانيةجهةمنالصيونيوالخطاب،جهةمنالتوراةلذلكسؤقتصا

التارلخيخطابهيوصلأنالحياناتبينمنامشطاعالذيهو،وحاضراماضياالإسرائيلي

وهذلِاناته،،وطموحاته،أحلامهبهاسجلالتياللنة!كلىاعقصادهخلالمن،المزلفا

باقيفيهفشلتالذيالوقت!،عبرالزمانوصيانتهاتطولرهاعلى!حرص،وممتقداته

التارلخي.خطابهابإيصالىوالفلصطينيينالحنعانيينمنلوالشعوب،الجماعالَه

قدحانتساحةمجردالمنطقةفيالإعلامىالصراعأنمنالرغموعلى،ونهاية

التياسرائيلدولةبمقتضاهاوأصمست،الأولىجولاتهاانمَصاراتالصهيونيةفيهاستغلت

بعدالص!ونيةعليهااعتمدتالتي(الواقعالأمر)سياسةالسياسةوهي،واقماآمرااصبحت

للعالميتحضفأنالضرورةمنأنهإلا،التارلخيالدينيالخطا!طاقاتحلاشتفذتأن

الذيوالتواطر،عليه-رالوما-انطلىالذيالزيف،الخصوصوجهعلىوللفربي،ححل

تقبلح!ثانيةجهةمنالفرييوالمستشرقالآثاريوالباحث،جهةمنالأورييالسياسيمارسه

-مقصودةانفماليةبآليةالزلفهذا
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الثانيالفصل

..الأوكيو!جبمأسث-

أ!مهيونبملإعلاصوا

الحنطورصنالتادلماأنالحغصو!9الطبيعيوصن

الفلسطيني

كيانلتطغيةالكفالح9ء!أالطريثالعحرعلىركزفر

صستفل!.9!وله

9!سداثيل.للفرحههتردقرالماخيمأنثبرو9

وايتلا!م.حيث

صنثانفس!مالتعويف!على-العدحهأي-افقوأ9وقر

ألمانب،صرأقبمنقبل

الطصورة!uإاطواعي!ممن9يس!ول!حرقوالغر

لمستنعرقيناالصش!ورة

روسيبييرالفرنجسيالباحث

ومن،العبريةالجماعاتتبنتهاقدحانتتارلخيةارتحازنضاطعدةالتوراة!ؤجاء

المقدسة،حنعانأرضامتلاك!حقهالإثبات،الصهيونيةبعدهاومن،اليهوديةبعدها

حنمانأرضاقعلىنصالذىالأوأئلللاباءالإلىالوعدايلافمرجعيةوحانت
-
.المقدسالمختارالفهشعبأْاعتبارا!أبديْملك)المقدم!ة(

أرضامتلاكفيالتاهـلخيالقانوتياليهودوادعاء،!!
أبداتحزواو،التارلخىومحيطهاأور"مدينةصحاب2آْ!المقدسةحندان

يعدلموالذي،موسىعلىولا،الأولىالمرحلة!اسشفذوهقد!انواالذىالإلدىالوعدعلى

عاطفيصعرجعوسليمانداودمحانهحلبلهالخروجآسفاربعدالتوراةمبلمنيذ!ر

وتأهـلخي.
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حمؤالعالمدصودأن--الصهونيةتشتها-وا،الراهنةالمرحلةفيالمرجميةأما

أحفادفهمويالتالي،)اسراثيل(يعقوبألناءعشرالالنيالأسياطأحفادهم،العشرلنالقرق

العشرين،القرنليهودفإنوبالتاليحدة(،ااء-ا)مملحةالموحدةداودمملحةآشاء

حيانأولتش!ملصؤ--ْا--ت"ْالأ!متحدْاعتبارعلى

داودالملح!مرحلةفيحنعان،)بلادفلصطين!ؤسيادةديمستقلعصمحريسياسيوطني

الآردنوشرقي،بفلصطينمرورا،جنوباسيناءحدود-ْددامملحةوحدود،سليمان-

العاصينهرعلىمند،التبى)جبلقادش!وصولاسور,.وجنوب،لبتانوجتوب،غرلا

العالغ،منم!انايفياليهودطلبتبررداودلممل!ةالتارلخيةسبقيهَوهده،

الراهن.الوقت!ؤالتوراتيةداودمملحةتشحيلو)عادة،حنعانارضالىللعودة

وأ،!موجعالتوراةالمسيحيالأوربيالغرليىالقوميوالف!ر،الصهيونيةتبنتوقد

رفضمنتلاءوما،الأورليالقوميالمدإبانتض!لتالتياليهوديةالمسألةلحلتاهـلخيهَوثيقة

وقد،أراضيهاعلىالأوربيةالقوميةتقلق!انتالتياليهودببةالجعاعاتلوجودوحرء

المسطئةلحلالغربيةوالإمبرلالية،الآوربيةالقوميةمصالحمعالصهيونيةمصالحتقاطعت

المسألة.بتلكبعدسمعتقدت!نلمشموبحسابعلىاليهودية

لليهوديةالممياسي)الجناحالصهيونيةلاستيلاء!بىمؤامرةحيا!ةتمتوقد

الحقوضعف،الصهيونيالبهتاققوةبينالصراعاندلعهذاوعلى،فلسطيهطعلى(العالمية

هذافيللفصلثابتةمرجعيةيش!لواحدقاضبوجودالصهيوتيةتسمحولم،العريي

منتتينىلاول!نها،قاضيا!ونهاالمتحدةالأممهيئةعلىالصهيونيةتعممدفحيتا،الصراع

وآالضمنيأوالخفيالعالميالعامالرأيعلىوحينا،مصالحهالهايحققماسوىقراراته

د!لةبينالسلاممباحثاتءالحالعليهحانحماالعظمىالقوىعلىوحينا،المعلن

وتطلعاتهامصالحهاهولهاوالثابتالرئيسيالقاضيفإنالنهايةوفي،العوييةوالدولإسراثيل

تدينولذلك،تفييبهعلىالصهيونيةفتحرصعليهالمدعىأمحا،الخاصةقناعاتهاأوالذاتية

هوخطالهالي!ون،الخامتخطابهوتشوله،بتشو!هتقومثانيةجهةومن،جهةمنتنيبه

تطلعاتها.ويانتاليمقولتهاالعالمعلىلتمليالمنابرحلعلىالسائد

صحةعلىشاهداالقاضىاعتبرها،المدعىأكَوالهىالتوراةأنالقاضىئفذأنلدلى

بالنممبةاليصرفمن،شاهدااعتبرتالتوراةأنافتراضوعلى،التارلخيةالصهونيةالادعاءات

الشهادةتلكتحليلخلالمنبل،طرفلأنهالا،غيرنزسةشهادةأنهاإثباتعليهللمدعى

اضافةوهي،المصداقيةدرجاتأبسطإلىتفتقدوالتى،والمف!حة،المترا!بة،المتتاقضة
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مرحبةوأزمانها،مشوشةالتوراةفجفرافيا،للزمحانوغيرمتوجهةواعيةغيرذلل!الى

منزهةفيهإ؟ةبهاِقَعلالمسيحىفالقاْذلكوَ،فسيفسائيبش!ل
-

الشك.!-اليها

،التوراةفيجاءالذيإسراثيللبنيحنمانبلادمل!يةبصكقبلالقاضيأن!ما

ممهوراأو،ادعاثهمحشه،إياهامنحهمالذيلحوهالرببخطعليهموقعاي!ونأندون

هذاوجدواوأنهم،الرببخطموقعأنهوادعوابصكآتوالووحتى،اليسرىيدهابهامببصمة

الربأعطاهاقد!انالتيالأصليةالمسخةآنهاوادعوا،!نمانبلادءأومميناء،فيالصدً

الىالرباحضاريستطيعونفحيف،ذلكلهمحانلووحتى،صميتاءجبلعلىلموسىليوه

وأ،الربخطبينوما،الصكبينماالبصمةأوالتوقيعتطابقمنالتحققيتم!يالمححمة

ي!نلمليوهالربأنمناليهذهبتمامعوتمحميا،وللطرفة،ولحن،اليسرىيدهبصمة

وأ،محنطتهعلىالمثورمنالآثاريالبحثيمحنهمفقد،)خناتونالمصريالفرعونسوى

الرباستتساخمنالاستتساخيةالآبحاثتم!نهموقد،صميناءفي،عظامهمنبقاياعلى

لووحتى4الملحيةصكصحةمنلتتأ!دالمحمةالىوتقديمه،الوجودإلىهـاعادته،يهوه

وهحذا،القضائيةالمسزوليةتحتسيصبححينهاليوهالربفإن،صسبيلاذلباالىاستطاعوا

حانتالذيالوقتص!،الأرضعلىالسماءمحا!مةستتم!يفإذ،فانتافلاالأمرسيصبح

منذلكفإنالفانتازيالافتراضهذاتملووفيما،الصماءفيستحاحم،زالتوما،الأرض

(.الإلهمحا!مةعلىسيجرر)من!تابصاحب!نعانجورجيالباحثصدرينلجأنشأنه

اليهوديةالجماعاتأنيئبت!ثماهدالتوراةعلىاعتمادهاالىإضافة،الصهيونيةولحن

حيانتش!يل-شعباوحماعةاولآنألضا-ْ-ْفاْ،داودمملحةشحَلت

حل!ؤالحمانهذاتلااهذهتلدا-الهن-جغريروطثىسماسى

الماض!ثأ،)تحضيرالزماقعبروتصرلقهالماضيتشحيل)عادةالحاضريونهـلذلل!،ثن

قبيلضا!أ)بلادلفلسطش-اص!ياسيتاْ!ْ--.نمةاادعتقد

لةلهسياحيانأولبتشحيلقاموامنهماليهودوأن،الميلادقبلعثمرالثالثالقرق

حانتدأودالملكعهدعلىِالموحدةإسرائيلىممل!ةوأن،زمانها!عالميةاعتبارهايهحن

الزمحاتي،وسطهاتمبرو،المعانديقضأويحاتفتاريخياسياسياتمثيلا

ول!ن،،وارتفا،وتقلص،تمددبين،الحضاريتواجدهافياص!تمرتالمملحةهذءأن

وأن،الأولالمملادىالقونءانا،ظلما،قسرامنهااليهودطرد-حتىانقطاعأيلون

الحضمار!كهاووهـيرل!سالشحيللإعاد،التار!خيةأرضهمإلىلموثتهمآنقدالأوان
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معروفلمنصبالمقدهةالوئافقفإن،التارلخعلىقائمنزاعيحصلعندماذ!رنا!ما

والبراهين،،والأدلة4البيناتامارمدع!هاوعلى،ادعاءئغذ،القاضيهوأنهعليهومتفىَ

وحي،النزاعفيطرفايحونواألاشرلطة،مقولاتهمصحةفيغيرمشحوكحشهود

الأصولضصنفسهعنالدفاعجؤالحقعليهللمدعىسقعطي،ايضانر!ةالمححمةتحون

يرتئي،هوحماالادعائينصهيرفعأنمسبقاللمدعيالحقأعطت!ما،المتبعةوالتقال!د

بعدسميماولا-الإسراثيليا!رييالصراعفيولحن،منهمغتصبحق!نظرءوجهةهـلطرح

والقاضي،واشتحى(سبقني،ويى)ضرينيالمدعيهوالمعتديفيهمحان-التقسيمقرار

الادعاءلمصلحةسياسيأ-دينياَ-عاطفيأطرفاًيشحلالفويي،-العالميالعام)الرأي

يرلدوالذي،الممتدىِ-المدعيعنوملفقةمزوؤةوأدلةبيناتقَبلوالذي،التوراتيالصهوني

إلىالهروب(عالميةمنظماتمنيمطهوماالعامالرأيالىشحوىرفع)أيالت!تيلدبذلك

Iالشرعيةمعاسرائيلدولةأنالعالمو)فهام،المالميالماموالرأي،القاضيوتظليل،لأمام

معبالظمرالقاضيحرمفقدنفسهالوقتوفي،ضدهايققوقمنهمالعرب!اق،الدولية

التآمرمنولمزلد،نفح!هعنالدفاعمن-أيضاعليهالممتدىوهو-عليهالمدعىحقالمدعي

الادعاءلتأ!يدإضافية!شواهدالأرحيولوجيةالبحوثتتائجتوظيفالأورييونحاولفقد

التوراتي.

الدينيةاتتماءاذ4خلالمنالغربوارتباط،الأوسطالشرققضمِةلخصوصيةونظرا

البحثجاء،الإمبرياليالممصيحيالنربهذاومن،الإمبرلاليةالاستعماريةوالقومية،المسيحية

بعث!او42وإخراجها،داودمملحةلا!تشاف،الموراةارضءلينقبالأر!يولوجيالعلمي

)الحاضر(.الواقعشمسالى،)الماض!(الترابتحضمن

)بطرلقةوالسياسيةوالدينيةالاجتماعيةالباحثذاتيةفصلالصعبمن!انماواذا

حاولمهما،اصمحالهاختلافعلىالإنسانيالمعر!ؤالعلميالبحثعنشكيرواعية(أوواعية

تأثيرمنغرييمح!يحيباحثأيساحةتبرأأنيمحنفحيف،موضوعيايحونأنالبإحث

منالشرقإلىينظرالذىالفربالىانتمائهتآثيرومن،ملحداحانلوحتىالدينيانتمائه

أبقدإلىومنزء،موضوعيباحثوجودجدلاافمَرضنالووحقىهالاقتصاديةصصالحهخلال

ححم

يجدلابحيث،العمياسيالحهرمفناطيسيالمجاليدخلماسرعانالباحثهذافإن،درجة

هذاوفي،الصراعطرحمؤجهتيأحدالىمهشقطباويصبح،حماديتهعنالتخليمنمناصا

يدعيمنأانقائلاالضديم(سوهـلا)تاريخحتابهفيدjLديوسفحمدأد-بقولالسياق

أدنىلىإومفتضرابل،فحسصقضيةللا)مورخا،ي!ونلا4،الحيادعلىالتارلختالوقوف
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ملمزمانقصهلجدأنمنبدلا،لممرفلمآماعمرف،أبىامفماءو)نه،للما!يخالفهمدرجا!

عملاالصياسيةتلكتجلتسواء،ذاكأوالضعبلهذاالسياسيةالعمليةفيالصراعطرفيأحد

محضا(.ف!رلاأواقتصاثياأوعصرلا

الأصل.اللبنانيالصليييحمالىالمسيحيالباحث،ذلكعلىمثالانأخذأنويم!ن

للصراعبالنسبةالسياسيالانتماءوعربي،الروحيالانتماءعرلي،الجنسيةالآمرلحي

النرييةايامرمحيةالتطلعاتالىانتمائهعنتخليهمنالرغمفعلى،الصهونيالمريي

منمحصيح!تهعنالتخلييستطعلمفإنه،الأسل!يةالجنعميةيحملاعتبارهعلى،الإمبردالية

ليوديةفرضتهاللتوراةمتحيزةقراءةإلىيمودالخللأنواعتباره،التوراتيللنصتتزسهخلال

إلىانتصاؤهعليهفرضهعمايتخللمالصليييحمالىالباحثفإنوبذلك،البابليالسبي

وتفسير،قراءةفيي!مناللبسوآن،مقدساتاهـلخيادينميانصاالتوراةواعتبر،مصميحيته

الصهيونيةاليهوديةالمقولةفتد،لعروبتهبانتمائه،انه!ما،الثابتالنصلهذاالمتحول

التوراتي.التأهـلخعليهتمسرحالذيالمحانهيفلسطينأرضأنتدعيالتيالتاريخية

باحثنهijl،الحقيضةعنييحثإنهإمافهو،،إليهيسعىماهدفباحثل!ل

باحثأنهأو،ماطرفهبلمنعليهاجراليتقاضىوظيفيبعمليقومأنهبممنىاي/مرتزق

وأاجتماعيأووطنيأوسياسيأودينيموقعوذو،المتتازعةالأطرافاحدالىينتمي

لثا!ؤ.أواقتصادي

تتضعنللبحثتحتيةبنيةوجودالىيحتاجتارلخيبحثأيإن،أخرىجهةمنثم

طرفالىتعودجفرافيةمواقعفيحفرلاتمنيتضمنهبما4البحثبإجراءوالرخصة،التمول

يوظصأرالباحثمنولآمليرلدم!ياسيقطبوحلاالصرأعفيعس!ريسياسي

القطبينقوةفإنالخاصةالحالةهذء!أنهالعلممع،ادعاءاتهلمصلحةاحتشافاته

القطبفيال!امفةالشحنةإنبل،غيرمتعادلتيناالمننافسين،المنتافرلن،المغناطيسيين

جدا.الضعيفالعرليبالقطبالقوةحيثصنمقارنتهايمحنلاالإسرائيلي

بحيث،المنطقةإلىيأتيآثاريباحثأيعلىتهيمن!انتالتوراتيالادعاءقوةان

أوالدنوعندقلبهفيخفق،الإسراثيليةالتوراتيةالمقولاتالذهنيةحالتهعنيخلعآنيستطيعلا

نأصفناأهـادا،التوراتيةالمقولاتعنيحتاداو4ينفياو،يثبتقد،ماأثرياحتشافتوقع

نسقطيع،التوراتيالفحرحماةجناحتحتمنضولاوحانالاالمفطقةإلىقَيمباحثمنما

التوراةادعتالتيالجفرافيةالمنطقةعلىبالتر!يزالتارلخياليحثقاملماذاوتعليلتفسير،

وهو،الصجدي-البرونزيالمصرفعلىزمالياأماهالتوراتية)سرائيلمملحةعليهاقامتأنها
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رقبةلويتمآخروبمعنى،فههتشحلتالموحدةاسرائيلمملحةأنالتوراةادعتالذيالزمان

وغاية،التارلخمِةحقيقتهحثمنومقدسامنزهائمَذالذيالتوراتيرلحخالطلمصلحةالآئار

المقدممة.التوراةأوراقجدرأنعلىلتوضعأيقوناتايجادهوالتارلخيالبحث

!انواالذين،التوراتيالتارلخنقاداهشاممحطالأر!يولوجيةالنتائجت!نلم

منياخذونحانواوقلما،التارلخخلالهامنيدرصصونالتيالمادةالتوراتيالنصمنيتخذوق

المقولةمعتتعارضالنتائجبدأتأنبمدسيمالا،لهمبحثيةمادةالأرحيولوجيةالنتائج

)إندرايفريقول،فيهايشححونالبعضحان،لعاالحئيرظهو!همأدارويينما،التوراتية

يصاءماحئيراَولحن..الموضوعفيالحاسمةالشهادةهيأحياناَتحونالأر!يولوجيشهادة

.غولب(أمروهذافهعها

التيهيالاْر!يولوجيةالدراساتانعلىهـلؤحدوقيرونفحانواالآخرالبعضأما

هوالتوراتيةالمقولةمعيتعارضأثرياحتضافأيوأن،التوراتيالتاريخصحةعلىسترحد

يحفيالنظرماقصيرةالحججمنوسيجدون،الإطلاقعلىقبولهيمحنرلا،حتمامرفوض

فيه.للتشحك

ف!هادةالآثارشهادةحانت)متىالأر!يولوجي()السلطاق!تابهفيدرايفرويقول

حاسمأ،ححمأالآمورعلىالححمقيم!انةاعلىلعاي!ونأنبدفلا،واضحةمماشرة

،الموجزةالحقائقمنيحفيمافيهاولحنمباشرةغيرشهادةالاَثارشهادةحانتلووحتى

قيمتها(.لهاشهادةأيضأالآثارشهادةمنيجعلفهذا

أتحمنالتوراة!والأصمطورةالواقع!تابهفيفيقول!اسيدوفصحيفلهنونأما

بذلكمبددة،ثابتةعلميةحقيقة،ماتارلخيةروايةمنفجآةتجعلآنهاقيالآرخولوجياروعة

داووداغتصابلروايةبالنسبةحدثماوهذا.أسطورةأمحقيقةاعتبارهابصددشحوحنا

داوودانمن!لهـاالثقةواثق!قالآقصبحناأالمثيؤالاحتشافاتأحدفبفضل-أورشليممدشِة

أعجوية.وبأيذلكلهتسنى!يفنعرفوغلمونابلانحصيناليبوص!يينحصناحتلقد

علىتقومحانتتلكاليبوسمِينقلمةلأنقصدسابقعنهنابالآعجوبةنقولونحن

وتُعذعام.أريعمائةمدىعلىأعدائهاهجماتتصدأناممتطاعتوقدالمنالصمبمنحدرقمة

الجبلية:القلعةيأخذآقاستطاعيوآببْنتفيدفى.ومبهمةموجزةاحتلالهاعنالتوراةرواية

(.الخلفمناليبومميينوهاجمصمرلةعبرقناةداخلهاالىتسلل

النصبينمايزاوجوالذي،العقليحترملاالذي،والتفسيرالساذجالتبرلر،وهذا

لمصلحةعنقهايلوىدائماالتيالتاريخيةالأرحيولوجيةالأثرلةالبحوثنتائجبينوما،التوراتي
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حثيرا،الأر!يولوجيالبحثمقولاتعليهتصرماحصبأحيالايصمنتطقونهاوالتي،التوراة

التفسيرهذارشونهـشابح،تاهـلخيةمرجميةالتوراةمنيتخذونالذينالباحثونيع!وقهما

تهحمحيثشانييتأنضاضواحتشفتأحماالذحرصمابقحتابه!ؤالصاذج

معبدفيالتاعسالملكذاكرأسعلقالتوراةفحسببها.وهزؤواشاولجثةعلىالفلسطينيون

ارتفاعبلغلقد.المدينةسورعلىجسدهوعلقعشترتامعبدفيالحرليةعدتهووضعتداجودط

عصورالىئشسبطبضةعشرةثمانيعلىتتوزعوحانتمتراَ.وعضرلنثلاثةالأنقاض

شانبيتأنيعنيوهذاالميلاد-قبلالرابعةالألفالىالطيقاتتلكآولىتاهـلخويعود،مختلفة

فياحتشفأنهخاصبش!لاهتمامنايثيرماولحن!نعاق.مدقآقدممنواحدة!انت

عصمترتاومعبدداجونمعبدهمامتجاورلنمعبدينأنقاضشاولعصرإلىتعودالتيالطبقة

عنهما.التوراةتحدثتاللذان

الإسرائيليينبينوقعصدامآخرعلىف!اهدةالمعبدينهذينحجارةغدتولقد

احتضفثم.المعرحة!ؤأرضقتلىالثلاثةوأولادءشاولفيهسقطوالفلصمطينيين

إليه.الإشارةالتوراةأغفلتمهماتارلخياتفصيلااحتشفواماجملةمنالأرحيولوجيين

ماطمةدلألةحلهاتدلالمتحسرةالآلهةوآصنامالمحروقةوالحجارةالسمي!ةالرمادفطبقة

وثاْرشانبيتأبادداوودأنيعنيوهذا،هائلوحرلقمفاجئعدوانضحيةراحتالمدينةأق

.وازدروها(شاولبجثةهزوواالذينأهلهامن

لقد))!اسيدوفس!يزينونيقول،يينهافيماالتورأةرواياتبعضتتاقضوحول

ففيما،التوافىعنشيئافيهيخلقواأوالتتاقضهذايشرحواأنغيرمرةالتوراةعلماءحاول

وهـلثنعرفلاأنناتبينفقدأفيعلىفجأةالعلماءيدوضعاحتشافظهرجلياتحادئةيخص

التيالألقابمنلقبهوبلالأفرادأسماءمناسماليساداوود"الاصملآن.العرشعلىشاول

المذحور.بالمعنى"داوودوم،اسموردالتيمارينصوصتؤ!دهماوهذا.مولىأوقائداتعني

واحد،شخصهماوالخانانداوودأنمؤداهانتمجةالىالعلماءتوصلهناومن

الإسرائيليينوأنلحمبيتمنالذيإلخانانالراعيهوجلياتقتلالذيأنافترضنااذا

-I!فوراالتتاقضلزال،لهشحرهمعنتمبيراداوودأسموه

في(اليهودية)تلبتري!ؤاحتشفالذيالنقشتفمصير،أيضاذلكعلىالأمثلةومن

مطلقةوبطريقة-اعتبرحيث4البلو()أمراءدالمصرليناستقماليهينوالذي،الدلتامنطقة

الاثنيوالأسباط)يعقوبالأوائلللآباء)ال!سو!أالفراعنةاستضاليمئلأنه-ونهائية

عشر(+
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عبديأورشمليمملكبهابعثقد!انوالتي،الممارنةتلرساثلإحدىقيجاءماأما

بأنقائلينمولايعنديلوموننيانهم؟الملكمولايبحقاقترفتهالذيأماف!ايقولوالتيخيبا

بل،أميولاالمنصبهذايبولنيلمأبيبانأقولولكني.الملكصيدءعلىتألبقدهيبهعبدي

نفتقدباْننامولايليعلم؟-..-الملكمولايعلىأتمردفلماذافملصَ.التيهيالقويمولايأسلحة

بتحرلضهناتمردتالتيأراضيهلخوعنايةالمليكوجهفهلا،أراضيهترعىحمايةقواتإد

بملييتعلقأفيماال!تاييةالمعارفدائؤفيجاء،تفسيرذلكوفي.ميلو(إيليمن

تقدملمأنهامع-العمارنةتلخطاباتفإن،3(7:)عبأمههـللاأب"بلا!انالذيصادق

موقعالىواشارت،المفسرلنقدامىتخيلاتمنالحثيربددتقد-اللازمةالمعلوماتحل

يأفيهأنفسهمعلىينحرون،فريدلقبذوياورشليمفيملوكمملسلةمنصادقاملحي

المر!ز،هذافيوضماتياللذانهماأميولاأبييحنلم)إنه.العرش!ورائيةحقوق

هذاأبي،.وممتل!اتاراضيعلىسيدأحعلنيالذينفسهللملكالمقتدرةالذراعل!نها

مرةالخطاباتهذهفييذحرلمالجدلالحثيرمنالصحيحةترجمتهحولدارالذياللقب

وبذلك،(الملكلسيادةرسميذحر!لعندضرولىلأكانتحرارءانيبدوبل،فقطواحدة

د!رهوردالذيصالقمل!يهو،العمارنةتلحولياتفياسمهوردالذيخيباعبدياعتبر

ذلبايو!دمارأيهموحصب،التوراةفيجاءماحعمبأمولا،أببلاحاننهوأ،التوراةفي

.أمي!ولاالمنصبهذايبوننيلمأبيبانأثولأولكنيتقولالتيالجملةهي

سفرفيآتىماحصمب!هنوتيلقبهوصادقمليانهوإليهالممولهيجبوما

الربيرسل.لقدميكموطئاعداعكأاضعحتىيمينيعلىاجلسلرييالربأقالالمزامير

مقدسة!فلثةكولكلحوم!منمدبشعبكآعداثك.وسطءلسلطصه!ون.منعزكهضمب

حدائتكطللكالفجررحممن

يمينكعنالرب.صادقمل!يرتبةعلىالآبدإلىحاهنأنت.يندمولنالربقسم2

النهرمنرذوسها.سحقواسعةآرضاجثثاملأ.الأممبينيدين.ملوحهرجزهيوم!يحطم

.011مزمورالرأحمايرفعلذلكالطر!فييص!رب

وتماكن4تزامنالشِالتوراتيةللروايةتبرلرايجاد،نيةبسوء،التوراتيونحاول!ما

أنهاالمفترضمنوالتي،!نعانبلاد!سليمانمملحةولين،اليعنيةسبأمملحةبين

تحطحانتالسبئ!ةالقبائلأرالىفذهيوا،الميلادقبلالآولىالألفبدايةفيتصملت

!ؤتسعيتهاأتت!ماالعرييأبلادعريةواديومن،العقبةخليجمنالاثحرقإلىبرحالها

تلكعلىححموقد،سليمانممل!ةمرحلةمحتتزامنمرح!لةجؤ،الآئموهـلة(الحوليصات
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حؤذحرتالتيزشبةالملحةوأيضا،بلعمسالملحةاحداهن!انت،ملحاتعدةالمملحة

واسحة،العربالإخبارلونعنهاتحدثالتيالزباءالمل!ةأنهايعتقدوالتي،النقوشبعض

عاصرتوالتيتبوعةأوتب!تدعىومل!ة،الميلادقبل738صنةنحوححمتالتيشمسي

الأموميالمجتمععلىحافظواالشحاليينالعربأنالبمضهـلرى،مصنحارلبالآشوريالملك

.متأخرةلمرحلةالأم-المرأةتتراسهاالقبيلةبقيتحيث

مملصةلاحقةمرحلةفيوئمحلتاليمنإلىالقبائل،منبعضآوتللد،انتقلتوقد

أن!يف،الرأيهذاأصحاباليهيذهبماحصبيفسر،الذيالأمروهو،الشهيؤصبأ

زمانها،فيمتطورةحانت،كق!..-009بينفيماظهرتالتيالجنوبعربحضاؤ

نتيجةتحنولم،ناضجبشحلالخارجمنقدمتقدالحضارةسلكأقبممنىأي،ومحانها

!انتعرييةقبائلمعمحمولةجامحتقدالحضارةتلل!أنهوملفرترهـلذهب،امحليلتطور

لحضاؤآئاراًمدينءاحتشفالذيوهو،العرييةالجزلرةشمال!مدلِانمنطقة!تعيش

النصهذاوحان،ممينينقشفيسبألفظمرة)وردأنههوملذحروقد،الجنوييينالعرب

بينالممتدالتجاريالطرلقعلىتسطو!انتبدويةقبيلةعلىيدلاللفظهذاأنإلىيشير

علىأيضاتسطووحانض،العرببلادشمال!الواقعةمعانولينالجنوبيةالعرببلاد

،لسليمانسبآملحةزيارةعنتحدلماالميالقصةنقرأثممصرالىالقالمةالمعينيةالقوافل

بلارشصالفييقطنون!انواالم!باْيينأنقدرنااذاالاجيدافهمهايمحنلاالقصةفهذه

لعذهتا!لخيةنواةهناكآنندتقدانونشطيع،تأهـللإلىهناحاجةفيالإنسانوليس،العرب

سبآلفظورود،العرببخلادف!مالجؤأصليللسباْيينوطنوجوديؤلدمما!ذلك.القصة

أماوسمرابو،،ألضادلممورشمهذلكلويدونومعن،المدلم(العهد!ؤدادانبلفظمصحولا

قبلعضمرالثانيالقرنئعيدالجنوبإلىمديانمنهاجرواالسبآيينأنالىفيذهبألبرايت

الصبثينأنيرىوالذي،قمنيصميدد-هوالمقولةبهذه-استشهدأو-تبنىمنأما،الميلاد

عدةهناكواسسوا،الشماليةالعرببةإلىرحلواوفد،الجنورسةالمرييةءأصلاحانوا

المممدمهتحضار!همومعهم،ثاثعةالجنويمةالعرسةالىعادوا،ماولسببولحن،ممالك

تارلخيحنصالتوراةعلىاعتمادهفيبعيداالقمنيسيدذهبوقد،الميلادقبلالئامنالقرن

مادةتحتيقولاذالعربلسانفيصدىلهالنجدبوليحة(آوبو!ل!ة1لفظةتصتوقفناأثم

أيك:

ليحة،اصحابوقرئ،المرسلينايأيصةأصحاب!ن!بط:تعالىقولهفي:التهذيبفي

ليحة.حمانمدينتهماص!أنالتفسيرفيوجاء
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لكذ،)بلقيسريهأو)بوليحيس(فتصبح،لا5فةضاب!(ليحة)بو-لاسمماصرفناولو

،سليماق(الملكزمنسباْملصةاسمبحسبانهالعرييالإخباريالمأثورفيتواترالذيالاسم

التراثفيذ!رهاتواردالتيالعرلحيةالملحةوهي،الزياءأنالضمنيمميديقترحثمومن

وأن،اسمهاذ!وعلىالتوراةتأتلموالتي،سليمانالملكزارتالتيسبأمل!ةهي،العرلي

ممبأ(.)ملحةإلىبالترجصةتحولتقدالزياء()المل!ة

مل!ةهيبلقيسأنعلىلالتا!يدالقمنيسيدد.جهدوغيرمباشرمباشر،ولشحل

طردبعدالعرييةالحزيرةجنوبنحوالمملحةتلكانتقلتثم،أدوممنطقة!ؤعافمتسبأية

منطردهمتموقد،الهحسوسالأحلافمن!انواالمديانييناْقاعتبارعلىال!سوس

شاول"وضربصموئيلسفر!جاءبمامقولتهعلىاستشهدوقد،شاوليدعلىهناك

ذهبفقدولذلك،اأولصلموئيلمصر،مقابلالتيئمورإلىمجيئكحتىحوللةمنعماليق

العريية،جنوبإلىانتقلواالذينهم،بطردهمشاؤلقامالذينالعماليقأنإلىالقمنيسيد

سبأ.معل!ةوش!لوا

51بينْماصبآح!مواالذينالملوكبينمنأنذحرءوالجدير 0 -11lالميلاد:قبل

إليهذهببماأخذنافإذا،لصونعموترايلحرب-آمينليو!ربنشمي-أمين!وأنمارم

هخرهم؟!منإلهفخروامنيَمبد!يفنفسرأنيمحنفحيف،القمني

)المقدسأذحر-غراثبيةمنتخلولابطريقة-يفمصرأنحاولالقمنيصيدأنحما

الفراعنةآنالىفذهب،!نعانيلادجؤالأوائلالاْباءعهد!للقلسطينيينالتوراتي

بنقلكَامواالمتوسطيةوالشواطئالجزراجتاحواقد!انواالذينبعدهممنوالهحصموس

منالمئاريأسبيلعلىمنهم)الحدادي!المفبدةالطبقةوالبابلمِون(الآشورونبعدهمفعل)!ما

ولحن،حنعانبلادساحلعلىوطنتهمالمتيالبيلستجماعاتبعضومنهم،المقهورالشعب

ما!لماتهابينواحدةمرةالايدسلموبصيغة،دليلأيدونحجتهقادالذيقمنيسيد

الشكاليهايرقىلاالذىِاعتقادءعلىحجتهوحانت،اعتقادهوإليهيذهبماأىيشيرالى

زمنقيمصردخلقدإبراهيمأنقمنيمميدد.هـشقد،التوراتعالمقدسقال)هصذا.هو

زمنفي!انولو،مصرلةجاريةابراهيممنحالمصريالملباآنيقسرماوهذا،ال!سوس

فإن)وهحذاقاثلاحديثهوتابع،مصرلةجاهـلحةإبراهيمالفرعوزأعطىلماالمصرلىالقراعنة

هجمةتحنلمالئالثرممميصزمنأعظمهجوموتلاهاهمرنبتاحزمنفيحدشظالتيالهجمة

الجزرمنخرجتمجموعةإنما،فلصطينساحلبموجبهااحتلواالتيحرلتمنالملسطينيين

وهموالبلستوالواشا!ماوالدانوناوالثحر!الشاحوشاعديدةشعوبأسماءحعلتاليونانية
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الحضارةأسقطت،التيالحبرىالجمةوهي،الآخيةالشعوبباسمالتاريخعرفهمالذين

وجودوبينال!بىالأخيينحر!ةبينثومايتمالخلطوحانالتارلخ-منوأزالتهاالحيثية

الحرلتيينلظهورتفسيرلإيجادومتحلفمبتسربلحجالفلصطينيالصماحلعلىالبلست

لنقويةإمبراطوهـلةأصبحتقدمصرفيهحانتزمنفي،فلسطينالساحلعلىالبيلس!

الاستيطانهذاو!ان-لاتابعةأرضفي-يقولونحما-لمهزومينالاستقراربهذاتسمح

ببص!اطهَلأنه،بدئهموعديحددواضحمدونبشأنهيأتلمغامضاأمراللفلسطينيينالمب!ر

عليهاسدلالذيالزمنوهو.عليهيمولمدوناشيئالنايترل!لمالذيال!سوسزمنحدث

لمحأنهفيحرونهيعودواولمنسيانهوقررواعنهيدونوافلمالنسيانمنصشاراالمصريون

.يحن(

تستفربلا،مذهبهميذهبومن،التوراقيينالباحثينقبلمنوالعماءالسذاجةوهذء

عنالبحثيجبآر!يولوجياحتشافأيوأن،مطلقةمقولةا!إتمةا!أنيُعَدْمنعلى

ايضا.التوراةخلالمنتفصيرهيجبحعا،التوراة!ؤموقعه

بمدةمرتبطاالمسيحيالغربيالعالممنجاءفلسطينفيالأرحيولوجيالبحثان

التأرلخيةالممطياتعلىأصلاالموسسالراهنالصيامميالوضعرأسهاعلى،حيثيات

الممميحيللغربالدينيةالعا!فيةللحالةالخاضعةالتفمميةالحالةالأهمية!ؤهـلليها،التوراتية

البحثجملماوهذا،الصهيونيالسياسيالضفطبعدهاومن،خاصرثأبشلالبروتشاتتي1

عنالجغرافيافياليحثفبدل،النفسيةناحيتهمنوغيرصمويعصابيتمطذاالتاهـلخي

عنالبحثاو،الجفرافيافيالتاهـلخعنالبحثتم،الزمانعنالمحاق!ؤالبحثأو،التاهـلخ

التاهـلخعلىمتتهفيمرخزاالآرحمولوجيالبحثحعلماأيضاوهذا،المحانفيالزمان

ولذلك،المنطضةعل!مرتالتيالممموعةالأممتارلختهميشمع،التوراةفيجاء!مااليهودي

علميا.!ونهمقوماتتتقصهالتارلحخهذافإن

الأدنى،للممرقيورخأن،قوميةنزعةومن،ذاتيةنظروجهةمنالغربحاوللقد

ايأغرلقعة(،)الممجؤبينالربطمحاولا،التارلخيةالحقيقة-قصدغيرومن،بقصد-مصشلبا

الأدنىالشرقحؤالأرحيولوجيبالبحثالقياماعتزممنأولوحان،(التوراتية)والمعجزة

إلىالقادمينمج!"ام!تمروقد،ام86-سنةرشانإيرنصمتالفرنصيمالباحثهوالقديم

الأدنىالشرق!ؤالآرحيولوجيالبحثوأصبح،الآرضتحتالتوراةعىللبحثالمنطقة

هنرلشالعالميدعلىام8ملأسنةهومير!صطروادةا!تشافتمأنبعدخاصة،هوسيا

اثجلتراملحةبرعايةم&865سنةالفلسطينيالا!تضافصندوقإنضا+وتم،شلايمن
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معللعدينةشاملامصمحاوأجرىالقدسالىرحالهشدقدهـللصونتشارلزو!ان،ف!تو!لا

ألبرايتوليمالأمرلحيالعالمبهأدلىالأوساطهزتصرلحأولوحان،لهاخرلطةرسم

الميلاد.قبل0021سنةتحوفيفلسطينأرضعلىهيمنتإصمرائيلأنمفادهايمقولة

البحثينبذاتيةيتعلقعصابيلعطذابدايتهفيالأر!يولوجيالبحثو!ان

البحثذاتيةعلىتدليلاالآمنلةأحثرمنوحان،الطائفيةالدينيةوانتماءاتهمالمسيحيين

و!راءةترحمةعلىانحبتالتيالدوليةاللحنةمح-زالتوما-حصلتالتيالإرلا!ات

محيط!دزنتوالتي،الأسنمِةالطائفةالىتمودأفهايعتقدالتي،الميتالبحرمخطوطات

المقولاتتخالفالتيالحقائقالحثيرمنلديهاالمخطوطاتهذهقإنييدموماوعلى،الميلاد

والتي-مذايومناإلىسرازالتوما-فقدتالتيللبردياتبالنسبةالآمروحذلك،الحنسية

!ارترهواردوكان،سابقاذ!رهاعلىأتينا!ماأ!ونعتختوتمقبؤفيعليهاالعثورت!

بعثرسالةفيجاءماحسب-ضاْنهامنوالتى،البردياتهذهبنشرهددقداعقبرةم!تشف

،واليهوديالمسيحيالعالماعتقاداتمنالحتيرتغيرأن-آصدقائهالىحارترهواردبها

جماعاتعنتتحدت!انتالبرديا!هذهانهيرالد!ولينزوحرشىأندرومن!لهـلعمعد

الميت،البحرمخطوطاتبيننرلطآنلتاوهنا4التوراة!ؤأتىالمتمامامخالفةبطولقةالخروج

التيالجديدالاعتقادالتمعأيضانويطهاأنيم!ن!صا،آمونعتختوتمقبرةولرديات

.آمونعنخوتوت،المسيحالسيدبينترلط

!اتوا-التوراتيةالمقولاتقدسيةعلىتريواالذينالمسيحيينالأر!يولوجيينَإن

أنيأملوقو!انوا،يتعنونهماخلافعلىتاْتيالتييالحقائقالبداية!ؤلِصطدمولى

قدسيتها.الدينيةللمقولاتيعيدأنشأنهمنماالتارلخيةالآدلةمني!تشفوا

بإمحانه!انمنهمفقليل،بالصستيلونونا!تشافأيبدايةفيالباحثونو!ان

تتفق،لاأو،الدينيةالمقولاتمحتتعارضالتيالأبحاثبفتائجليصزحوالجراةالقوةامتلاك

النفسيالتوازناستعادةوبعد-النهاية!الباحثينولحن،التوراتيةالمقولاتمع،الأقلعلى

الدينية-ذاتيتهمعنتخليهمبعدالموضوعيةحولىيتحلقوقمحانوا-الموضوعيليحثهموالذاتي

الباحثو!ان،الموضوعيةصفتهيأخذالبحثبدامتل!وج!بشحل،لاحقةموحلةوفي

تاْتلمالأر!يولوجيالبحثنتائجأنمفادهاالتيمقولتهآوصلمنأولليمكالأر!يولوجي

الذاتي.خطابهمعيوبعنبجرأةيعلنونالباخونبدأثمومن،المَوراتيةالمقولةيو!دبما

ثم،ومن،رادي!اليةذاتيةطبيعةذوالبدايةفيالفرييالخطابحانعامهـلش!ل

لخوفشيئاثميئاالخطابتحول،التارلخعتمةالأوحيولوجيةالبحوثضاعتأانوبمد

--803

http://www.al-maktabeh.com



الذاتيللخطابالضيقةالقليلةوالزواياالمنابرمنالقليلسولىيبقولم،الموضوعية

الراديحالي.

المماصرالواقحمحمتواضةالبداية!ؤالأر!يولوجيةالخطاياتآكثرو!انت

الصهيوني،الف!رمع!توافقةجاعتتحديداالتوحتابات،الأيديولوجيةومعطياته

أخىنسخةهمالفلممطينمِينأنللقربلتوحيوجات،تارلخيةومرجعيةقاعدةلهوشحلت

التارلخجؤبهمخاصم!ياسيحيانتشحيليستطيعوالمالذينالصنعانمِينعن(ورثة)وليس

نأيستطيعحيانتشحيلعلىغيرقادرينأيضاالمربالفلسطي!يينفإنهـلدلل!،القديم

أانآلتألبرلتهـلقول،لهانتدابهاتتهيأنبعدلبرلطانياوتبميته،بمعمووليالَهلِضطلع

دولأولهيقوميةثولةإنشاءومن،المصمتبدالفلسطينيالححمهزيمةمنتمحَنتإسرائيل

ولا،الضليالف!رعلىتأثيرواسع!برايت!انصا،الأ!ض(ِعرفتهاموحدةقومية

الفراةأنومستقبلهالتوحيدطالعحصنأفمنقالالذيوهو،الأحاديميالقطاععلىسيما

الولميين،الحتعانيينمحلليحلواترحملاإرادةصحابوأاجلافاغلاظاحانواالإسرائيليين

ويواسطة،للرعيالبسيطةعبرمعارممتهمصفاعصاالحياةإلىليميدوا،الخصوبةعيدة

هرلاءيصحقواحيالمظامللرومانالطرلقبذلكليمهدواهوسى-.بتماليمالتزامهم

الصارمةيضوافشِهمفالرومان،اًنفس!ميسمون!ما،القرطاجيىأوالأفارقةالحنعانيين

الماضيبإسقاطقامفقدوبذلك،(الأولىبإسرائيلأوجهعدةمنيذحرونناالمهذبةووبميتهم

والإنحليز،بالحنمانيينالعربالفلسطينيينواستبدال)حلالخل!منالحاضرعلى

اليهود.سوىهمف!ماالإسرائيليونأما!بالرومان

حقيسرغالذيهووالحاضرالماضيبينالمباشرأالإئصالآيضاألبرايتهـلقول

(.الأرضهذه!ؤإسرائيل

التاريخية،الدراساتلدفعالاستاتمراقيالثقاجؤالأورييالغربقاموه!ذأ

هوأفلسطينإلىاليهودذهاباصبحبحيثالحاضر،علىالمعرحةساحة!ؤوالآر!يولوجية

وقدءلإسرائيلواستقلالتحريرهوفلسطينواحتلالوغزو،إيابأوورجوععودةفمل

بتوتشوفسحييعقوبالأمرلحياليهوديالمفحر،صارغوبش!ل4التوجههذاحضف

الأجدادثميدهاالتيالمبانيأساساتوحؤ،الماضيخرائبفيوالتتقيبالبحثأإنقالحين

سلالاتهممنالمتحصلنولينالقدماءالأجدادبينماثشرصةثغامةرابطةعلىالعثورإلىلحدف

تاريخيةشواهدمن!لهاماوامشتزافالآرضاسشحلابيجريذاتهالوقتو!،المصرهذاجؤ

نفسهالشمبذلكهنشألفالأقص!وق!ؤتقعِالننيالأمةبأنوالآخرشاليهودحقنبهدف
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ذلكبينالممتدةالممنينآلافاجتيازيتموهحذا،التوراتيالزمنتِالبقعةهذهس!نالذي

(السعادةمنتهىيبثوج!لبعرحالحاضر،والعصرالبعيدالماضي

قراءةعلىالتوراتيالنصهيمنةمنالأثارعلماءصنالحثيرتخلصمنالرغموعلى

علىالشوراةبقبولالص!ونيالضفطهيمنةمنتماماالتحوريستطيعوالمأنهمالا،التاريخ

أرضعنيتحدثونالتوراتيورالباحثونزالوما،بأقوالهاالأخذيجبتارلخيةوثيقةأنها

ولامطلقايتحدثونلاولصنهم،إسرائيالأأايرتسإممرائيلأرضأنهاعلىالجغرافيةفلسطين

بل،محددةجغرافيةلمنطقةوتتتممبتتتميشدوباتهمعلىوالفلعشييزثأأال!نعانيينيوردوق

!مانأ--ْ-ةعاف!عوبأنها-َ-:ايذْ

علىالفلسطينيالتاهـلخ!بلمافترةالىتتتصيلهءأْ،-الا--ًسياصمأ

ليه،العبرلةالقبائلدخولقبللهدلاتاَْأناعتبار

وأي،اجتعاعيأ!،تارلخيمعنىأيمقصياتالتورا-10يقولالسياقا

الأرضإنأإليها(اء-ْد-بلادَ!ف!الآصليينضالأ-

حع
لم(.اسملاصجهولونفهمالموجودونالس!انأما،ى"101منخالية

ولحي،المئةأساس!اْء-ل!نماْالسماناٍال-هاْالحاخاْأما

لاستلامها(.إسرائمِلبنىمجىءحننالىالأرضهذهالحنعانيونيصون

)وطني(مستقل!ساسى!ماْأولأنعلىالآ!يدفيالتوراتيونالباخونجهدقد

نفسههـلالوقت2القومىالمفهـومضمنالإسرائيلىالحيانهوفلسطينأرضعلىتض!ل

معوتعاملتبل،الإعلاميخطابهاووجهت،العرليالقوميالمفهومبتفتيتالصهيونيةقامت

!اثولي!يةه،درفلة،علولة،شيعيه،)سنيةطاثفيةشعوبعدةأساسعلىالعرييالشعب

الوطنجغرافيافتتحيث،للجغرافيابالنسبةالأموو!ذلك،(وغيرها..موارنة،أرثوذحسية

أفرلقية(وشمالالأوسط)الشرقإقليميةمجموعاتإلىالقوميالبعدهـلالتالي،العرلي

علىقومياتثلاثتحملوالتي-أنفسهمالمربومنهم-معهاالتعاملعلىالجميعوأجبرت

!اقلمم،واحدةجغرا!امنأحثرهـلحعل،)والحردية(والتر!يةوالفارسيةالعرييةهيالأقل

وحداتإلى،ام67!سنةاحتلتهاالتيالعرييةالأراضيبتقتيتقامت!ما4واحدطبيعي

متقرقة.إداهـلة

الأصليين،المنطقةلشعو!التارلخيالوجودتغيبعلىالتوراتيالخطابقاملقد

بلاداحتلالعلىقامالقديمالإسرائيليالتأريخأنذحومنبدايجدرنلاعندما،و!انوا

وجودمنبدلاللبشرلة(المحوري)التارلخالتارلخيبدأحتىانهيجيبون،)فلعمطيزلمأ!تمان
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والقتل،الظلمأشحالبعضيييحوهذا)المختار(،الشعبت!اريخعليهايمَمثلمحددةجفرافيا

أاندوثانيقول،العرقيةهؤلمهعلىالتاهـلخيالشعبيحافظأناجلمنالإبادةوريما

دونومن،الآرضهذهعلىدولةتولنفينجحتالتيالوحيدةالأشيةالمجموعةالإسرائيليين

الذيالنمطذلك،المدن-الدولمنمزلجإلىمنتميةأو،عظصلإمبراطورلةتابعةتحونان

حلالذيوالحضارىالسماسيالتطورذروةتمثلالقديمةفإسراثيل،الحنعاثيةالفترةساد

.البدائمِة(محل

أونحن:رايتيقولمنهالحضاريالفحروانتراع،الحنعانيالتاهـلحخإمحاءمنولمزلد

والأ!ثروالحضاراتالدمياناتأضعفمنحانتالحممانيةوالديالةالحصارةانالآق..لعرف

هياسرائيلإنيقالفإنهولذايومها.المتمدنالعالمفيأخلاقيةلاالأحثروالثقافة،اهتراء

نطاموفقالشرورذاتالأثمةالحضاراتلأن6الخاطئةالحضارةضدالتدميرفيالربو!يلة

واعطائهااسرائيعلاختيارمنغايةللربإنأخرىجهةومنتدمر،أنيجبالأخلا!يالرب

التحولن!.سقرثإسراثيللآباءوعودهفيجاعتغاية،الأرض

الفزوإسرائيلييأنالتوحيدلمستقبلالحظحسنمن!ان)ولقد:فيقول(لبرايتأما

قدالحنمانيينافناءإنحيث،تليئلاالبقاءءوإرادةبداثيةبطاقةمزودين،همجاحانواقد

لىإاليهويالمستوىمنسيحطحانالذيالآمراالقرليينالقوميينبينالحاملالخلطمنع

مستحيلا..(.الأمرإصلاحمعهايصبحدرجة

إلىللوصولوالمماناةالفاجعةخلالمنإلاالحقيقيالروحيالارتقاءيتحققألا:هـلتابع

منالنوعهذامنفترةر!لالحبرىالاضطراباتيرافقالذيالتطهيربعدجديدةمراتب

اجتماعيةنماذجتنجم،بعديولدلموالجديديزولالقديموفيما،والجسديالعقليالفم

مالبرلرأيمحنفمهاجاءفمدالحتابمةالممارفدائؤ!ؤأما،(أعمقروحمةورؤىمخم!لفة

مقدسة.حرياحانتبانهاوتدمير،ابادةمن-يشوعسفر-السفرءالمدونةالمماركفيحدث

فيأوغلواقدحانوالأنهم،الحنعانيةالشعوبلعقابالفهيدحؤآداةاسرائمِلبنو!انفقد

تأتيحانتبالقتالالمبادرةأنعلىعلاوةاش-ْشر!ايحونوالاولحيالشر،

للمعمالمة،دعوةلاأ1أْ!علىْوحان،الحنعانيةالضمعوبجانبمنداثما

دنبهوالذنبوحان،بالحربالحنمانيونلماد،يالرفضتوأجه!انت

،لخ(التاأحداثعلىالفههلمنةعلىدليلاحانحدثماحلولحن،وررسائهمملو!هم

الاسرائيليوقيهايقو-االإبادةجرا"علىينطبقالعبريةللجرائمالعنصريالتبرلروهذا

الحاضر-الوقتفيوشدبا()سلطةالصهونيون
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عشرالثالثالقرنفيالورلةمجهولتدمير-أنهالىتشمرلةالآثاالمحتثمفاتْ

علىتمأنهالتوراقيونالآثارعلعاءوشقد،الحنعانمةوالقرىللمدندءْ+

بناءبهقامتالعبرلةالقبائلأناعتيارالتدميرعلىذلكيصوغونول!نهم،انعبرانيينالفزاةيد

،محددةحالات!الايطبقي!نلمالحماعيالدبح)إن:برايتيقول،إلهيأموعلى

نأبيّنتالحديثةالنظرلا-أنمنالرغمعلىنهائيا(أييدواقد!انواالحنعانيونفالس!ان

!املبتهديمقامتقدحانتوالتي،الثقيلةالميسينيالجفافأقدامبهالتدميرقامتهذا

منهاوالقليل،السقوطإلىآيلأبعضهاوترت،زراعياالققيرةسيمالاالقرىلل!ثيرمن

ولحقتضار!توقده،جيدةزراعيةييئةتعتلناالتيسيمالاالجفافهذاتقاومأناصتطاعت

القرىلتهدمالعبرلةوالقبائلالبحر،شعوبواجتياحات،الفرعونيةالغزواتالميسنيبالجفاف

الفعلهذاالحبرلةالقبائلالىيعيدواانأرالواالتوراةمحوروول!ن،!قطالسقوطإلىالآيلة

قبلمنومدعومةمستمدةإرادةيعتلك!انالمختارالله!ممببآنمقولتهملتعزلزالتدميري

التوراتيونالآثا!علماءخطاهمنفسوعلى،بعدهممنأتىوقد)ل!وء(،الجنودرب

قامواقداليهوديالدينرجال!ان!ماالأر!يولوجيالخطابليحرروا،الراديالمِون

.التوراةيتحرلو

قَطالتيالأمرل!يةالمقحدةالولاياتجؤالسائدالرأييعثل!اتبوهو،رايتأما

أخرىشعوياأ!أإلا:فيقول،الصهيونيةإسرائيلدولةوبينيينهموسيطااوقاضيابهاالعرب

الآصليةالمتحدةالولاياتفيفنحن،ذلكعنبميدةلي!شاخلفيتها!ؤحداثألها!انت

ومرسومالدستورفيالمتمكلوعهدنا،الأوربيالاضطهادمن)خروجنا(والمؤسص!ونآباؤنالدينا

منابتداءبلادناآلاء!انواالذينالعطماءالرجالمنوسلسلة،لأصلحاوفتحنا،الحقوق

حثيرامثيراليستاهـلخياحدثابوصفهالحتابيالحدثإنآخروبمعنى،طبماواشنطنجورج

قرادته(.حيثمنللعاطفة

القبالْلواستيطان،الآبيضالرجلاستيطانبينالتشابهعددالذيرايتولحن

الحضاريالتارلخيالاعتداءتمالذينللشعبينالآخرالحقيقيالتح!ابهأبدايذصولمهالعبرلة

بهم،نفذتالتيوالمجازرالأصليونالأرضأصحابوالصنعانيونالحمر،النهود!هم،علمهحا

الخطابهذاوغاية،الشمبينحلالتاهـلحالاسميطانيينحلابهق!امالذيوالتهميش

الأبيضالرجلقبلمنوتماطفية،عاطفيةحالةتضحيلعلىيحمتحوذأنالأمرلحي

علىأيضا(الحديثالتا!لخ)وفيالقديمالتاهـلخفيالإسرائيليألاستيطانتجاهالأمرلحي

فيالتشابهذحراستبعادمنالقصدوما،فيهامشحوكغيرتارلخيةوثيقةالتوراةأناعتبار
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فيالتهميضوهذا،عليهملكهتدىالإنصانيالصوتقهميشإلارايتقيلمنالنقطةهذه

آيضا.الاَثاريألبحثيالتهميشمعومتزامنضرافقالإعلاميالخطاب

فالنهود.الميتالنهديهوالجيدالنهديآنالىيذهبالأبيضالرجلتصورحانفقد

نأيمحنلالأثهم،ابادتهمتتمأنيجبالمدنسيز،(أيودينيا،وحضاهـلا،أخلاقياأالمنحطين

أرضعلىتحديدا(المختاؤايامرلحيةالأمةأو،الأسمى)الرجلىالأييضالرجلمعينسجموا

لصفتهمفدسعملهوالأحمرالنهديوابادة،الجدلِدة(ورشليم1)بذهبهانفبضالنيأمرلحا

حيالفرديالضميوعلىبالترليتحفيلوهذا،الأبيضالرجلبهيؤمنبمايؤمنلاشميا

والذيالأحعرالرجلهذااصتبمادشأنهمنعملأيأو،المقدسةالإبادةاعحالاكلاءينام

الإقصاء.أعمالمنسواهومااالسيطؤأو،الإبعاداو،الفصلخلالمنيحونآنيمحن

فيأخرىجهةمنوسياصمي،جهةمنلاهوتيبدافعالاْورييالملميالبحثتواطأوقد

اليأسمنالرغموعلى،التوراتيةإسرائيلعناليحثيوالترحيز،الحنعانيالتارلخإقصاء

علىمسيطرابقيالصيونيالإسرائيليوالخناقالضغطفإنةالباحثيننفوسالىتسربالذي

تصيرفيأنالمتححمةعات!جطأيمحن:مانهايميقول،العلميالبحثدفةوتوجيهقيادة

رويةعلىقالرةفيهتعودلاالذيالحدإلى،ببصاطةمصلحتهاعلىالترحزش!ديدةتفحيرها

(-بالسيطرةاحساسهاتدمرالتيا!قائقبعض

عاد،القديمالحنعانيالتارلختهميشفياستخدمتالتيالمقولاتهذهمثلوعلى

بلالضسب،شسببلاأرض)فلسطينةمقولةتحتالحديتالعصرفيثانيةاليهود!اصتخدمها

عشرالثالثالقرنلمرحلةالآرحيولوجيالبحثخلالمنيثبتوهأناراثواماوهذا،ر!يأ2

لآد!،فلسطينحلمةاصتخدامعدمالمتوجبمنأنهيرىدوثانالتوراتيفالمؤرخ،الميلادقبل

الانتدابالماءعاماالثلاثينتتجاوزلملمدةالاللبلدالرسميالاصحميحنلمأالاسمهذا

الجنوييالساحلعلىمقصوراالاسمهذاحانالميلادقبلالخامصالقرنو!،البرلطاني

.فصَط(

علىبل،عامبش!لالتوراتيينالمؤرخينآمالخيبتقدحانتالآثريةالنتائجولى

وليميقول،الذهنيالتوراتيوالذريخ،التوراتيةبالمقولاتتشحهمبدأتفقدالمحسى

إلىالظسطيميةالآثاردرأسةوصلتأنمنذمرتقدعاماعشرلنأنأومح:ألبرايتفو!م!يل

ماأنهالا،المتزنينالمؤ!خينهبلمنممطياتهااستخداملتبولرالحفايةفيهبمامستقرةمرحلة

الآثارعلما،واسممتاجاتالتو(ريخوسططرلقهيرىأنالمتخصصغيرعلىالحسبمنيزال

.(المنتاقضة
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الآثاريللبحثالمرءحماسووسطl:وحماسمهاندفاعهعنفينحصيمودولحنه

القديمالعهدي!و!هـلحاد،بفلسطينخاصاهتماملآيوالداعيالداثمالسبباهماليواجه

.الإسرائ!لمين(والحماب،الفلسط!نمةالمرلةتماج!لهالعبرى

ليرحدواالعبرلةالعصاباتبهقامتالد!العرقيالتطهربحدوثيقرْدنوالتوراتيون

فيتلاشواأنهمأو،أبيهمبحرةعنأييدواقدالفلسشييزلمأ-)الحنعانيينالمحليينالس!انأن

لدمهم،أو،التارلخيمحقهميطالبورشالهمبتر!والمويذلك،العبريوالدينالمجتمع

وأن،لفلسطيهطوالتاهـلخيونالحقيقيونالوحيدونالورثةهمالمعاصرلناليهودي!ونولذلبه

إلىدحلتمتعددةومجتمعاتعروقهالىيعودوندخلاءهمالحاليشِالعربالفلسطينيين

دخلالذيالمربيالعرقرآسهاوعلى،العبريالوجودعلىلاحقةمتعددةمراحل!فلسطين

هلسطينفيالتاريخيالحقللحبرلينيبقىوبذلك،الميلادبعدالسادسالقرنفياللإسلاممع

قلسطينلأرضالدينيالميثولوجيوالحقالريانيةالطةحجةاستبعادأواسممماءحالة!حتى

بذلك-ربهموعدهم!عا

التيالمجازرأنبادعائهممنهاالتخفيفأو،النقطةهذءعنالدفاعالبعضحاولوقد

العصاباتأيديعلىجميعهات!نلمالميلادقبلعص!رالثالثالقرنفي!نعانبلادفي!قعت

حالةإلىذلكهـلعزون،المحليينالسحانبينحصلقدالحثيرمنهاحانبل،العبرلة

ولحن،العبريالفزوبسببالمنطقةعقتالتيوالسياسيةالاجتماعيةوالاضطراباتالفوضى

تهعةمنالتخفيفيرلدونحينيسوقونهالذيالادعاءهذاعلىبرهانأييقدمواأندون

نأيؤ!دواأنيريدونحينأما،!نعانلبلادالعبرَبالغزوبهايُنعتالتيال!جية

رضIاأصحاببإبادةقامالعبريالغزوأنعىير!دونفإنهموجودلميبقلمال!نعانيين

النظروحهقيف!لاالنظرهـلفض،إلهيبآمرالمقدصمةالإبادةتبرلرتحتنهائياالأصليين

السياسي-الصميدينعلىالأرضتمتلكأقاستطاعتالمبريةالقبائلأنإلىينتهيان

للاراضيامتلاكمنالآنهـلحصل4حصلماتماماوهذا،التمل!يوالإداري،العس!ري

الأراضيعلىالصهيونيةالجماعاتاصشولتحيث،الإسرائيليالاحقلالقبلمنالفلصعطينية

منالقرىأفوغتالتيالمشهورة!المجارر،القرىلبمضالمرقيالتطهيوخلالمن،الفلسطينية

الفلسطينيينالمواطنينجعلالذيالأمر،الاَمنةالاْخرىالقرىفيالرعبوأذاعت،س!انها

تمثمومن،الفلسطينيينسحانهامنتماماإفراغهاولذلك،قراهممنفزعينليريون

مثلحصولعلىآيضاالتارلخيةالحمرلاتأ!دتوقد،المستوطنينقبلمنعليهاالاسمَيلاء

قمقدوأنه،الحنعانيةالمدنياتتدميربُعيدالميلادقبلعشرالثالثألقرن!المجازرهذء

-31و-

http://www.al-maktabeh.com



الآثرلةالحفرلاتأوضحتححا،وبصيطةفقيرةأجنبيةاستيطانيةقرولةتجمعاتانشاء

المبرلين.للفزاة!انتانهاولعتقد

فيالتارلخيةالتوراتيةالدراساتدأبتفقد،التوراتيةالموحدةداودلمملحةبالنمميةأما

القدلهمالأدنىالفمرقمنطقةفيالعسحريالإمبراطوريوالتواجدالعمنةضعفعلىالتر!يز

منطقأتعطي!ي،الميلادقبلالأولىالألفيةنحو،الميلادقبلالثانيةالآلفيةانتقالصمياقفي

محاولاتفشلتأنبعدسيمالا،المزعومةالداوديةالإمبراطوريةلقياموتفسيرياْ،تبرسلاً

التوراتيةالمقولةصحةتؤ!دأر!يولوجيةدلالةآيإيجاد!ؤالأرحيولوجيينالباحثينمعاول

نقشوهودان(،)ثقفىلا!قشافاحانوقد،مفرادتهمنهاالفرليالخطابيستمدالتي

وراءاللاهثينأوالباحثينلدىصارخأثر،داود()بيتذحوفيهجاءاثرلةبلاطةعلىآرامي

ذ!رللإمبراطورلةمنالتوراةتذعيهماعلى(التوراة)خارجبسيطاحانمهماذ!ر)ي

علىالتوراتيةالروايةلصحةودامغثابتدليلبمثابةالذ!راعتبرهذاوقد،العظمىالداودية

يتخبطالذيالأثريالخواءمدى!كلىيدلناوهذا،العظصالداوديةللممل!ةالتاريخيالوجود

هذاأنمنالرغموعلى،شأنهصفر!مادليلآيعنبحثهمفيالتوراتيونالتارلخيونفيه

علىتميض!انت!نعانيةعائلةاياسملىإأوجغرا!ؤ،موقعإلىيشيرأويعنيريماالنقش

التي،ا"حلمةالذمرنفتاحالفرعوننقشإلى)ضاقة،فلصطينجبال

خضمهاو2عسحرLعليهااتتصرالتىوالدولالاْممعنمرنفتاححديثممرضتأتت
كأَ

ذ!رهالجديرومن،افماموقماأوشعبايعني!انإنللمعتىواضحتحديددون،لسلطته

الىيعودانهاذ،التوراتيةإسرأئيلمملحةتشحيلعلىسابقزمنإلىيعودمرنفتاحنقشأن

قبلعشرالثالثآو،الرابحالقر!محيطفيتشحلتالتيال!نعانيةإسراتيلممل!ةأودولة

لإبادتها.مرنفتاحقاموالتي،الميلاد

علىصورحماحقيقيوجودأيمالهي!نلمأنهمنشكفلاالعحللبناءيالنسبةأما

يأتذحرحدرثلمالتوراةوخى،تارلخصةوثيصَةأيلسانعلىذ!رهيردفلم4التوراةأوراق

لممارسةمقراأومركزامنهأتخذقدقاضبأونبيايأنالتوراةتذحرولم،فيهدينينشاط

ليسأيضاوهو،الميلادقبلالتامنالقونقبلبنا،هيتمفلم،فعليوجودلهحانوان،نصماطاته

البعليةالممابدنمطعلى،اللغويالمعماريمخططهبصياغةالتوراةمحرروقامبسيطبتاءمنأحثر

رأواأنبعدضخامتهمنوزاثوا،أوغارلتجؤا!تشافهتمالذيبعلممبدوتحديدا،الحنعانية

لهاثوما،الصمبيأثماءبرفشهاذهلواقدصانواالتي،الرافدينبلادحؤوالقصورالممابدأبهة

.السرابوراءالظصاصمتجرارلاالمزعومسليعانهي!لعنبحثها!ؤرلةtVlالتبصميرلةالحملات
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داود،مملحةعنالحديث!ؤدأبواالتوراتيينالمورخينفإنذلكمنالرغموعلى

حضيقتهالإكباتأدلةأيإلىتحتاجلاقضمِةالتاريخيوجودهاأنلوحعا،التوراتيةوصليعان

خرج،داودححمتحتصتحدةممل!هَت!ولغأمحسوغنيقولالسياقهذاوفيهالتاريخية

الحق،التارلخميدانودخل،الميثيولوجيالتارلخأي،التاهـلخقبلمامجالمنإسرائيلتاريخ

للبدءمنهاالانطلاتنستطيعالتيالآساسيةألواقعةهيوسليمانداودححمهاالتيفالمملحة

(.صحيحباثم!لاسرائيلتارلخعنالبحثفي

فلسطينفيأحبرقوةإلىمفاجئبضمحلتحؤلتإسرائللأارفيقولبرايتأما

العالمفيعظمىقوةأيعنجبووتاتقللاالفترةتلكتاسرائيلحانتورلما،وسورلا

الضمال،قيوسورياعمونتضمالأطرافمتراميةاميراطورلةعلىسيداداود!ان.-القديم

ومن،المتوصمطالبحرإلىالمقبةخليجمنحدودهاامتدت)مبراطوهـلةالممرق..فيومؤابوأدوم

.العاصىِ،علىفادشإلىالعرلشوادي

حدودإلىوامتدت،التعقيدشديدةسياسيةبنيةالمملحة)أصبحتفيقولنوتأما

اتحدتسورية-فلسطينيةإمبراطوهـلةصبحتآلقد،الإسرائيليةالدولةحدودمن!نيراأبعد

عظيمةقوةأولحانالسياسيداودنظامإن..ومختلفةعديدةشعوياوضمت،الملكبشخص

وسوهـلا،فلسطينمعظمضضتوقد،نعرفها!ماالسوهـلةالفلصطينيةالأرصفيصستقلة

واحدشخصانجاز!انتأنهاوالطريف،العالميالتارلخنظروجهةمنهائلةظاهرةو!انت

بينماو!مصرفي،الشرق!ؤألعامالتاهـلخيالوضعو!اى،عادىغيربشحلوناجحذحي

علىتعتديأنتستطيعأحبرمنهاأخرىقوةهناكي!نلمإذ،داودمصلحة!ؤالنهرلن

.عليها(هيمن!هاوتفرض،وصورمافلسطشِ

أعمالاأتتجالذيالذمبيالمصر!انضالإسرائيلمةالمملصةإن)قيقولرادفوناما

بمثلها(الإتيانالقديمالأدنىالضرقفيحضارةأيبمقدوريحنلم،تارلهخية

وجهعلى)البروتستانتيالمسيحيالفربتبناهالن!الأر!يولوجيالإعلاميالخطابان

سيمالا،الموضوعيةنحووسيطةمرحلةفيقليلاتبدل،بدايتهفيذاتياحانوالذيالخصوصركأ

يردلمالتيالمتحدةوالمملحة،ال!بريالدخولبعرحلتيالمتعلقةالأرحيولوجيالبحثلنتائجلالنسبة

تسمفلمالبحثنتائجوأنسيمالا،معهاتزاشهالتيالحضاراتحولياتذحر!ؤأيلها

العلميالأثريالبحثممطماتبقيتفقدولذا،واضحبشحلالفترةتلكيض!ءماإلىالمتعطشيغ

وهي،نز!ةعلميةبصوؤالتاهـلخضابةتمقيدمنتزلد،معقدةسياسيةصراعاتوتتجانبهتشازعه

السياسي.المفهومهذاضغطقؤمنالتارلختحرلرحتابةأوتجنيبيمحنلاالتيالأهمالنقطهَ
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التاهـلخيةللدراساتالذاتيالخطابمنتقدادايقزميليبالبرلطانيالباحثيقول

محهالتوراةلقصصاليهوديالتفسيرالتقليديلصياغةاعادةمحرد-)فها}-البحئيةالتوراتية

(.فحسبالمعاصرةللتجرلةانع!اسماتعدوولا.العقلانيةمنبراقةبقشرةتنليفها

تتسيئفيالآنحتىالفشلوراءتحمناللاهوتيةالدوافعأانيقولآخرموقعوفي

حونهافيتحمن-اليها-يالنسبةالتوراتيةالرواياتقيعةان..مترابطحلجؤالثوراتيالنص

التيياسرائيلالتوراتيةإسرائمِلريطعلىالإصوارإن..،التاريخ!المقدسالقعلعلىشاهدا

أمامهشاالمقدصالحمَابوتركالاَثار،لعلمالمعو!ؤبالمجالربطهاقد،التاهـلخمننعرفها

نفسهربطالذياللاهوتمعهت!اوىالأر!يولوجيالبرهاقتهاوىماقإذا،النقد

بينالواضحالتفريقعلىععلواالذينالراديحاليينالباحثينأنأعلىبالأرحيولوجيا(

الدشِيةالقيمةاعادةأجلمنمتاحةالفرصةجملواقد،التاهـلخيةهـاسرائيلالتوراتيةإشرائيلى

الأدبيشحلها!ؤت!من،هذهوالحالة،التوراتيةللعرولاتالحقيقيةفالغاية-.التوراتيللتص

هيالتوراتمةإ!مرائيلأانالتاهـلخأمعتعارضهاأوتطابقهامدى!ؤلا،واللاهوتيوالفلسفي

واقعى(-جعرافيمحاليبإطارننمنعذلكمعولحنها،خبالىأدبىنصور

التوراةايجاد!ؤالأر!ولوجهةالأبحاثففملبعد،نوهفقدطعسنتوماسالباحثأما

سوىلههخلاوالفلحلور،المراثخطابالىاضافه،الماضىخطابأنالى،المرابلحص!ا

باعتباراتهيأخذلاوهو،الجمعيةالأناضمنالاجتماعيةالووابطاوتمتين،الح!مةإبلاغ

!شفتالآئا!بةالحقائقأنا!دوقد،للتاهـلخالأساسيةالقاعدةيشلالذيالرم!ان

اللاهونية.قيعتهمنيقلللاذلباأن!ماال!تابفلفيعتيلاوذلك،التوراةلاتا!لخية

وثيقةالتوراةمنيتخذ!انمنمقولاتفندتالآرحيولوجيةالبحوثنتائجولحن

حينمضللاحاقالفربيالمالمأنوأظهرت،الاستعما!يخطابهخلالامنليمررتا!لخية

توماسيقول،القديمالأدنىالشرقلتراثالوحيدالممثلهوالقديمالعهدأنيعتقدحان

به.الاعترافعلىقالرونتحنماا!تشافنعيدفقطأإننا:الذاتيللخطابنقدءفيطمسن

المستفرقالمنظورهذا.الماضيهولةثمنانه:بثمئيأتيالتاهـلخأسيادبوصفنالأففسناقبولناان

التيالمتدرجالتطورأفحارفياليومينص!س،الاْورييةالتا!يخيةالنزعةيميزالذي،الذات!

لأجلتحضيرابوصفهللماضياللانقديةالآورييةالدراساترفلهفيمر!زيبدوراضطلمت

سولىهيما(المتحدةأالمملصةالتوراتيةإسؤئيلأنيرىفهوعاموبشحل،(المسيحيةأورية

الحق!عةعنتماماوهنفصلة،التوراتيللتراتمتحيزةخاطثةقراءةعلىبُنيذهني)صرح

.(التارلخية

-317-

http://www.al-maktabeh.com



!ؤالعبريوالاستيطانالدخوللمرحلةالاْرحيولوجيالبحثنتائجحولف!انحسىيقول

لأنخاصةآهميةالآولالحديديالعصرفي!نعانمرتفعاتحؤللتوطنأان!نعانأرض

وماذاهنا؟،حدثماذايعرفواأنيرلدونوالناسهاسمرائيليةاعتبرتقدهذهالتوطنا!نص1

بالنسبة!بيرةأهعيةلهمفإواسوائلطيينهرلاءيحنلملووحتى؟إسرائيلية!ونهايعني

يعنيلاولحنه،غيرمهتمينأنناذلكيعنيولا،الرابعالبرونزيالمصرأقوامهيمثلما،إلينا

الذيمانعرفأننرلدنحنوباخقصار،إسرائيليين!انوالوفيمااهتماماأقلسن!ونأننا

ة(.إسرائيلعنتخبرناأن-منها!بيرة!ميةوهناك-!لهاالآدلةتلكتستطيع

)مرحلةالتوراتيةيشوعلمرحلةالتوراتيةالمقولةمفقدةفتقول!ينيون!الاليناما

إحدىار}جليبعتمحلالتوراتيالادعاءتحذيب!حاسمةتحونأندون(العبريالدخول
-

وجودعدمهيفلصطينإلىايلإسراتيليينلدخولدقيققت-تحدلدءالرئيسمةلات

جديد-شعبمادياْبرهاناهناكبأدطلالقوللنالةَأإشاا

هي----ء..-.

منالأرضهذهء-سالدماحلتعر!زهملدىاقتبسوالقد..اا-

ات-لمح!هـوسائل(.أد

القتقيبنتائجعنهاحفمفالتيضحةالواالتتاقضاتأانرلتشاردحيمسهـلو-

طرلقلمميرجؤأنناعلىتدليشوعسفرعنهاتحدثالتيالمواقعمنوغيرهاأرلحافيالأثري

الفتوحاتعنالتقليديةالرواياتلإثباتأثريةشواهدعلىالعثورمحاولة!مسدود

.(الإسرائيلية

ذاتيتهولين،الموضوعيالأر!يولوجيائبحثنتائجبينمزاوجافمقولليتشأما

ذلكأرىشخصياناi}وسليعان،دأودالملحينوحول،المتحدةالمملحةمرحلةحولالمسيحية

يأوقوعلىأوالبطلينهدينوجودعلىآئريدليلأيهناكليس،للتصديقآلداغيرقابل

مرفوضاالتاريخيوحودصمالحانالقصصهذهقداسةولولابهما.ارتبطتالتىالآحداثمن

.بالتأحيد(

الالديناليسأنهالسخورلةإديدعوأمعا!يقولمزارأميحايالإممرائيليالباحثآما

اعتبارهايمحناْثرلةمعالمهناكليست،الداوديةالفترةعنالآثارلةالبقايامنجداالقليل

.(داوديةمعالمبصدق

الموحدة)سراليلمملحة)إنلم!لبام!وازنةلورالمةنظروجهةمنق!مولحمنمونآما

حانالتيالأولىالمرةهيتلكو!انت4القرنأرياعثلاثةمنأحثرالزمنمنلهايحنلم
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باعمزازتمسجلهوأمجادها،الغرلمهآسماصؤأهم!هذىسماس!هموةموهحؤحالمهودفمها

هذهعنالآثاريةالأدلةأنالا،اليهوديالفحرفيبعمق،ذلكاستذحارأثروقد،التوراة

الحدود(.أقصىإلىضئيلةالفترة

هوماسليعانالفيلسوفملحناأنالمرحد)منمتهحما:فيقولطمسنتوماسأما

.(بالعبرانيةناطقأسحندرإلا

أورشليموطموحاتخيالالمتحدةللمل!يةالذهبيالعصرقصصأتع!سهـشابع

!ؤأو!شلليممنالمححومةالوحيدةالمملحةهذهصورةتعودأنالصعبومنالمي!ابيين

(.الفترةهذهمنأسبقزمنإلىالقاردخ

التارلخانش!+حلقبلتعرفأنعليناأإقفيغولبييرروسيالفرنسيالياجثأما

ولاالممارةفلا،المطبقالحليالصمتهوالتورات!ةالنصوصخارجللمبرانيينالمصنوع

فملى،للمبرانيينقليلاأثراوالدساتيرت!شفالقوانينولاالاَثار،علىالمنقوضمةال!تابات

وأشمرارأسمحتبةأوالمصرلةالمحتبةتؤلفالمَيالمصرلةأوالمسمارلةالنصوصآلاف

قطيصبحالموسليماند(ودوهماالتوراةملوكوأشهر)عبرية(،حلمةتذ!رذلكجؤنيتوى-.

لعبورالممزوةالحرييةوللومَائعللملحمةذ!رأبداهنال!وليس،تاهـلخيةوقاثعمؤضوع

عاممنذفلم!طينفيتمتالتيبالحقرلاتثبتحضاريانقطاعأيهناكوليس،العبرانيين

ْMجازمقطعىِهوصكماحاملفالعدم،ام259-ا).

قدالتارلخيالبحث)إن8491سنةصعيثفرانسواالبروتستانتيةاللاهوتعميدةتقول

!نعان،بدوغزومصر،منالخروجعنالتقليديةالتصوراتتلك،الوهممجردالىرد

التوراتيالتارلخيالوصفإن،الدقيقةوالحدود،المنفىقبلالإسرائيليةالقوميةوالوحدة

صنعوء(.الذينعنوأشياءآشياءيملمناول!ن،شيئايرهـلهعمايعلم!الا

التعسفمقدارأدرحواالذينالفرييينالمؤرخينأصواتبعضاحتجاجاتتعالثوقد

هرلاءومن،والماضيالحاضر،بينماريطه!افيالقوراتيونوالمؤرخونالباحثونيمارسهالذي

قبلماعصورمنذفلصمطينالحنمانيوناستوطنألقدلقولالذىحمفرزالإنحليزىالمفحر
!ت-

تدفقتالتيالموجاتاحدىالأساسفيحانواالسوريوالساحلفلسطينو!نمانيوالتا!يخ.

ص!انمعانصهرواالأخيؤالموجةفيالمسلمونالعربجاءوعندماالعريية.الصحراءمن

المجممعا!أوالأقوامتلكأحقادهمالمومفلسطينعربأنالطبيعىومنالأمدصر*فلص!طين

ن2بصيرةذيلحلالجليومنالتاهـلخ.بدايةمنوحضارةتارلخيافلسطينععرتالتي

.(ذاتهحدفيالتاهـلخمنهانشأالتيعينهاالجذورهيالآرضهذءفيجذورهم
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قبلبداقدالأرضمنالرقعةلذهالملممطينيينالضعاَامتلاكأأنجلفرزهـلضيف

ظهرعلىامتلال!أقدانه،هذايومناخىالأياممنيومفيعنهاينضطعولم،سنةءلإفخحسة

وطمطنَتوتألقتقامتالمزعومةديهنحينفي،الترلةترسوخااشده،الآرضى

،الأوصالمقطع،الزوالىسريعاصَلاكي!وقف!يف،تلاشتتم،برغاثمةءعمربمقدار

نأجؤمشروعاحقانعطيهمبأنلناملزما،فلصطينمرتقعاتلبعضالإسراثيليين!امتلاك

الذاهـلة(.السلطةلشعلةظلآخراخققاءعلىمزتعشرقرناتسعةبعد،ثيارهممنالعربلِزلحوا

أقدامتطألممحان!القوميوطنهمبناءبإعادةبدؤواالصهاينة))نأيضاويضيف

الحاضنبرلطانيابمؤازرةالممهولىيملحوناصمرائيلفصهاينة،أجزائهممظمأجدادهم

أهداملطهالموأغوارسهولءوأحبرهامستعمراتهمأهمأصبحتوكد،المرضعوأمرلحا

فأرض،إليهاالوصوليستطعلمومجدهح!مهأوج!داودحتى،القدماءالفزاة،أصلافهم

الفلسطينبة،ويافاواضمدودوأشفلونوغزة،ال!نمانيةوحبفاعحاوسهولالحاضرةأبب!تل

!الأياممنيومحؤاليهودالفزاةاليهايصللم

جبينفيوسبةخاصااأ!دااضطهاد!انأإذالضمفَ

أقذر،فلسطينأرضاستيطافيومساعدتهم،الفلسطينييه!علىضهمفاَ،-الأ

صمثة(من!!ور!أ

ليوديةدولةتماسيسإعادةالصائبمنحان)اذافيقولهـللزالإنحليزيالحاتبأما!ط

دولةتأسيسونعيد،الوراءإلىأخرألفأنمودلافلماذا،عاملفي.;موجودةت!نلم

التاهـلخ(-عبرفلممطينترلةفيمترسخيناستعروا،اليهودبخلاف،فالحنعانيون؟!نعانية

أحفادهمبالعرييةالناطقينالمماصرلنالفلسطينيين))نفرلزرالسيرجيمسهـلقولص

التريةفيثابتةأقدامهموظلض،التارلخيدايةمنذفلسطينامتلحتالتيالمجتمعاتأوالأقوام

ولحتها،بلادهمعلىطفتالتيالمتماضةالغزوصوجاتعليهمتوالتوقدالعصور،تلكمنذ

(.عليهمالقضاءفيلمَجحلم

الآحفادهم،بالعرييةالناطقينفلسطينفلاحيأ)نتمبلالسيرريتشاردهـلقول

بل،!بيرةبأعدادالأولىأيامهافيالمسمحيةإلىيتحولوالمأنهمييدو،للصنمانمينالأصلاء

علىوظلوا،السمىبحدالإسلامإلىفتحولوامحمدجاءحتىالقديمةعباداتهمعلىاقاموا

هذا(.يومناإلىالدينهذأ

فلسطيناستوطنواالحنعانيينأنالتوراةخلالمن)نعرفمنوحنموشيهاليهوديهـلقول

الخيامفياليوميعيشونالذينالظ!مطينيينالعربأغلبوأن،سنةا-فأربعةعلىيزيدمامنذ
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هولاءعلىمروقدالحنعانين..هرلاءمنيتحدرون،وطهمحالودخارحمخيماتجؤوالأحواخ

أما،عنهاارتحلواثم،حينالىببلادهمخصواحنيرونغزاةفلسطينعربأي،ال!تعاتيين

وآقاموافلصمطيندخلواالذينالغؤاةبيناليهووصان،أرضهمفيمتجنرلنفظلواالحنعالمجون

المسيحي،الدينفلسطين!ؤالحنعانيينبعضاعممَقوقدعنها..ارتحلواثم،معلتينفيها

ذلباومنذ،الجديدالدينفيالدخولفلصطيزعربأثر،الإسملاميةالقتوحاتبدأتوعندما

الشرعيين(وأصحابها،البلادفيالساحقةالأحثرنهمفلسطينعربظلالبعيدالعهد

الذينالناسوأراصىببوتعلىونسنوليولنفينضطهد(لماداأيضامنوحنهـلفولص

همالتاهـدخمنالأخيرةوالخمسمائةالألفالصنواتطوالوحانوامعاملتقا؟،يحسنون!انوا

اليهودحاقوقضفي،ظهرانيهمبينبهمورحبوا،أبنائهمبيناليهوداحتضنواالذينوحدهم

(-أخرىإلىدلارمنالاضطهادمنيفزوت

موسوعتهفيديورانتالش!رولالمورخقالهبهانستشهدأنيمنأخيرةو!فقرة

روايةتبدأالتيهللتارلخالتقليديةحتاباتقاسادالذيماالإقليميالتعصب))ن(الحضارةأ!صة

ربمابل،علميةغلطةمجرديعدلم،واحدسطر!ؤحلهاآسياوتلخصاليونانمنالتاريخ

ذحائنا(.فيفاضحاونقصا،الواقعتصولرحؤذريعاإخفاقاحان

الصراعيتحول}(التوراتيةإسرائيل)اختلاقالمهمحتابهجؤوايتلامحيثقالهوبما

بشحلبناؤهيعادلماضخياليةابتحاراتخلالمنالحاضر،علىصراعالىالماضيعلى

المتخيلالماضيتصححيلإعادةعلىالقائمةالإسرائيليةالصهيونيةالسياسةول!ن،(تعسفي

التهايةنفسالىستتعرضلأنها،اسممَراثيأمنطقيأعمهألديهاآنأو،غيرمتتبهة،ألافترأضي

انقساممرحلتي!ؤالمتحققوللماضي،الموسس!نالملوكمرحلةفيالمتخيلللهاضياذساهـلة

أرجاءفياليهوديبالضشاتانتهتوالتيالرومانيةوالمرحلة،البابليبالسبيانتهتالتيالمملحة

المفترضةالسروححو!يةلالحسباقتأخذلمالصهيونيةالإسراثيليةالسياسةلأن،العالم

حيبمعالجتهاالراهنةالصياسةتقومأندوننهايتهاإلىتمضيوالتي،المتخيلللماضي

الافتراضي.المتخيلالماضيفيالنهايةنفسإلىتسيرلاأنلنفسهاتضمن

اسارصنالتاهـلخلتحرلرتدعوامتعددةعالميةأصواتبدأتأنوبعد،النهايةوفيص

الصثيرمنفييشحكالآثاريالبحثبدأأنبعدسيمالاللتورا"الأسطو!يالدينىِالفحر

يقدموألى،يوابانالإصحلاميالعرليال!بعلىيتوجب(ولرفضهابل،التوراتيةالمقولات

الموازلةالخطابيةالمنابراعلىتعتليويجعلها،بالقوةيمدهاأنيمحفهماحلالآصواتلتلك

الصهيونية.للمنابرارتفاعا
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يدرسوآق،تحولاتهوالىالغرييالخطابالى،تماهايسَبهأقالعرييالإعلاملىوع

المناسبةالمحالجةوايجاد6الحفيقةعنالباحثينعندالحماسفقصإدتوديالتيالأسباب

اللاهوتيينهيمنةعنوالخارج،الحقيقةعنالباحثللحؤرخبالنسبة،الحماسهذاتفغلالتي

الذينهماليهودلأنوذلك،الإنسانيللتارلخالمر!زلةالنواةهيالتوراةأنيفذونالذين

كيلهمحانماوحل،بهمالإنسانيالتارلخييدأولذلكً،الإنصمانيالأساسيالوعيشحلوا

للتاهـلخ.الجاهليةالمرحلةأو،التاريخقيلماهو

نأفيحب،الوهميالماصىِالتاهـلختف!يلإعادةهوالصهونيةر!ائرإحدىأنوبعا

تسعىمابمقدار،الرحيزةهذهدئاعلىالصهونيةوجه!للوقوفالعرليةالنظرلةترت!ز

ألحاضر.الحضارىِالعسحريالسياصيالتا!يخوصيأغةهصناعةفيالمشارحةالى
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خاتملأ

منأحثرإلىلافقاريبشىمتقطحوذ!رنام!بقحماالتوراتيالآريخزمنان

عصور:أو،مراحلثلاث

8(يعقوب-إسحاق-الجراهيم)وانلىالأالآباءعصر:ولالأ-

القرنالىالمررخونيميدهالذىابراهيمالحنيفالنبيآحفادأتهماليهوديذعيحيث

جنوبالواقعهَأورمدينةمنهاجروالذي،الميلادقبلا85-0091ْله)هـلزمنعشرالتاسع

بلادثمفمصر،!نعانبلادإلىتفزبهنائامنثم،باتجاهـحارانشمالا،الرافدينيلاد

الذييعقوبحفيدهثم،إسحاقابنهالرحلةقيادةعنهوورث،فيهاماتحيث،ثانية!نمان

يمقوبانتقل،الجفافوبسببهنادً،ومن،تانيةحنمانبلادادعادثم،حارانإلىهاجر

الآوائل.الأباءرحلةفيالأخيرةالمحطةمصر،الىيوسفوبرعايةاولادء،مع

موسى4عصر8الثاني-

منطقةفياستوطنوا،منهمتحذرومنعشر،الاثنييعقوبأبناءانالتوراةتدعي

الجريانإلىالأصباطتارلخموسىأعادسنةمائةاريعقرابةوبعداالعليامصرفيالدلتا

ملايينثلاثةقرابةمعسيناءإلىمصرعبوديةمنالخروجموصىالنبياستطاعحيث،ثانية

قبلعضرالرابحالقرننهايةفي،()اللفيفبعضمع،إسراثيلبنيمنأتباعهمنانسان

موسالنبياستقبل-عاما(ريعينلمدةتائهينموسىقومفيهابقيالتي-سيناءوفي،الميلاد

لنهرالشرقيةالضفةالىموسىالنبيبوصولالعصرهذاهـلنتهي،لموهالربصالشريعة

بلادإلىيشوعبقيادةالعبرلةالقبائلدخولتأهـلخمباشرةتبعهوالذي،هنال!وموته،الأردق

الذينالمبرلةالقبائلحلمةتفرقتيشوعموتوبعدوهناك،عليهاوالصميطرة،!نعان

شموبقبلمنفيححمونمدنياأما،العبراتيينالقضاةقبلمنقبليايُححمون!انوا

المتطقة.
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وانقهاؤها8وافقساهها،المقحل!،المملكةعصر8الفالث-

حيث،!نعانبلادشعوببينالعبريالتمزقمنمرحلةبمدالعصر،هذايأتي

أناستطاعالذيداودبعدءمنوجاء،العبرلةالقبائليوحدأنالأولالملكشاولاستطاع

حضاريا،سياصميااعتراهايوجدأناستطاعفمَدسليعا!أما،للملةجغرا!يةحدودايشم!ل

ممل!ةهي،شماليةمملحتين:الىالموحدةالمعل!ةانقصممتسليمانالمللىًموتويمد،لها

سنةالزوالإلىايعمراثيلمملحةانته!وقد،ليوذامملحةهي،وجنويية،)إسرائيل(السامرة

يدعلىالميلاد!يل586سنةفانتهتليوذاممل!ةأما،الاَشوريينيدعلىالميلادقيل721

مرة!نعانبلادإلىالقرسيدعلىالمعمبيينبعودةالموراتيالتآرلخرينتهي،الحلدأنيين

.أخرى

8والشتاتالس!ولبيناليهودعصر

سبيتمأقيعدالعصرهذاهـلبت!ىْ،تاريخيعصرهوبل،غيرتوراتيالعصو،وهذا

خلالمنلسممرثم،ومحمطهابابلإلى،المملادكيل586سنةفيحنعانيلادمناللهود

سياسيةلمراحلخضعواحيث،الميلادقبلالخامسالقرنصمياقحؤالفرصيدعلىعودتهم

قيلمنالمياشوالعس!ريالحىبينوما،ال!املالاستقلالب!يتما،متداخلةسيادية

07سنةالمرحلةهذهأنهواوالذينالرومانثم،السلوقيينثم،البطالسةثم،اليونانثم،الفرس

بينمنالأطولاليهوديالعصرييدأحيث،العالمإنحاء!لفياليهودبتشتيتميلادي

!نعانبلادالىالصهيونيةوالعودة،إليهوديالشتاتبينمايمتدالذيوهو،العصور

)فلسطين(+

ب!تابةالحهنةقامحيث،البابليالسبيمرحلةفيالذوراةبتدهـلنأليهوديدا

العنصرلةالنزعةآهمها،جمعيةنفسيةنزعاتصكدةضغطتحتالذاتياليهوديالماضي

الجمعية،اليهوديةالتاهـلخعةالنقصلعقدةالآخوالوجهوتشحل،تتحاملالتيالح!وفينية

الذينوالقادةال!هنةحاول،التاهـلخهامض!علىالظل!يتمعمرححضو!هم!انفبينما

حانلاهـلخهمأنعلىأنفسهملمدمواوأن،لمنمواأن،الجممىال!هودضممِرلمثلودت

يتبواانحاولواأخروبتمبير،الوجودومرحزبل،الإنساثيالتاهـلخمر!زجؤيتموضع

آخرويتعبير،التاريخيماضيهملِ!ونأنيتمنونأو،يحلمونحالوا!ماتاريخهم

فيمهمنفصيبدورالاْنبياءقام!ما،ذ!رلاتشحلعلىوأماليهم،آحلامهم!تموا

وهذء،البحتةالإلعةبالإرادةالتاريخيةهزممتهمرالصاقتبرلر،خلالمنالمسبيينقيادة
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الىبإرجاعهمليسأيضاستقومالتي(المستقبليةنبوءاتهمخلال)مننفصهاهيالإرادة

نأبعدالمنتطرالمسيحقيادةتحتبأسرءالعالم!ودونوستجملهمبل،فحسبليوذا

أندون،هـشتظروا،يتماسحواأنمنافيهمجؤاليهـودوعلىهالمقدسةالأرضإلىيعيدهم

علىلنهممثلاأوملحاأورئيساسيحونالذي،المصيحهذأقدوم،شكأدنىيساورهم

.الأرضمملحة

نصااعتبارهيمحنلاالتوراتيالنصأنعلىغيرموقعفيواحدت،ذ!رتلقد

تاهـلخعنالبحثفإنوبذلك،ميالغاتومن،ومحاني،زمانيعمهمنيتضعنهلماتارلخيا

تحونأقيمحنالذيالوفَفي،لهمرجماالتوراةمنياخذحينمطللاسيحونفلص!طين

!لااعتمدتلوفيماالحقيقةالىوأقوباموضوعيةأحثرالتاريخهذاوتشخيصمقاربهَ

مع،ثانياللمنطقةالعامالتاهـلخقراءةمع،أولاالأثريالبحثبهايدليالتيالفتائجععلىذلك

دالعقليةالتفسيةللاسليةالعميقةالمعرفة!الغوصبعدالتوراتيةبالنصوصالاستئناس

هذامقارلةخلالهامنيتم،الحيثياتحلمنارتحازنقاطووضع،ثالثةبدرجةلمحررلها

التاريخ.

المرحلةهي،المَوراةفيجدلاوالأ!ثر،أهميةالأحثرالتوراتيهَوالمرحلة

مرجعيةتشحلوالتي،الماضيجؤبحدوئهااليهوديومنالتيالمرحلةلأنها،الحنعانية

وتُعَذالحاضر،!الماضياحياءإلىتسعىوالتي،الصهيونيةللأيديولوجيةأساسية

بدخولتبتدئوالتي،التوراتيالتاهـلخفيالجغراسياسيةالمرحلةهيالحنعانيةالمرحلة

!ؤالحديديالعصروبداية،البرونزيالعصربمهاية!نعانبلادإلىالعبرلةالقبائل

العبرلةالقباثلقامت،التوراتيةالمقولةجا?ماحسب،حيثيفموعلقيادة،فلسطين

بشحلمسمياتهاختلافعلىالحنعاتيالشعبوأبادتءال!نعانيةالمدنيةبتدمير

!مامقولاتهاطرحتالتوراةبمقولةالمصشأنسةأوالمطلعةالعلعيةالأبحاثول!ن،نهائي

يلي:

العصروبدايةاق-م(،003-016)0الحديثأوالثالثالبرونزيالمصرنهايهَفي

الذيالجفافمنمرحلةانتهاءولعد،3(اق...-3اق1002المبرأوالأولالحديدي

الموفلحأعادالذيالمطرىالمتاخعودةبدال!ةومع،المتطقةءالحماةأضعضهد!ان

الشعوبية،الحرحاتبعضمعبالتشارك،حنعانليلادالداخليالديمغرافي

البحر،فمعوبقدومبعد،مرنفتاحبهاقامالتيالتأديبيةالحملةأهمها،والمصمحررلة

حما،!ثمانلبلادالجنوبيةالساحليةالحمهولعلىالبملستيةالجماعاتواستيطان
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بدويشبهطابعذاتباثمرلةلجماعاتوتدرلجيتسللياستيطانحر!ةمعأيضاتزامن

عبرنهرالشرقومن،عريةوواديالنقبصحراءعبرالجنوبمنقدمت،!نعانلبلاد

مع،المر!زيةالهضابمنالشماليةبالمنطقةبدءا!نمانبلادفيانتطحرتوقد،الآردن

استيطانيةديمغرافيهَتغييراتتفرضوأخذت،الجنوبلخوومتدرجبطيءامتداد

المناطقومن،الجبالقعممنالبدهـلةاليشريةالجماعاتتلكاتخذتوقد،جديدة

الىاضافة،عليهاأ!تيطانهمثمومن،خيامهملنصبم!انا،المشاعوالأراضي

المتحنعنة،القديمةوالعيريةال!نعانيةوالمدنالقرىبعصمحيطعلىاستيطانهم

والقي?aالتورافيذحرهاوردالتيالعبرلةالقبائلهيالبفمرلةالجماعاتهذهأنويُعتقد

البحثيتم!نلمبحيث،بينها!يمامشتركمحددثمَافيأوحضاريطابعآيتحمللا

استطاعتوقد4متواجدة!انتالننيالوطنيةال!نمانيةالقوىعنتمييزهامنالأثرىِ

!يانأتشحلوأن،الزراعيةوقراهمالمواطنينضدبينهافيعاتتحالفأنالقبائلهذء

بدهـلأ.عشائرياًقبليأ

والزراعية،جهةمنالبدهـلةالجماعاتبينصراعنشوبيقترضالتا!لخيوالمنطق

الرحلالبدوبينماوم!اقزمان!لفيمتحررنسقيصراعوهو،ثانيةجهةمن

محددةجغراممياسيةبنيةلهاليسأثتيةقبليةقوةيشحلونالذين-الوافدينأو،الدخلاء

غالباينشبالصراعوهذا،جغراسياصمياً!يالاًيضحلونالذينالمزارعينبينوما-

الآراضيعلىالبد!،ومواشي،أغنامرعيخلالمنالفلاحينعلىالبدواعتداهلتيجة

تحتونهبهاالزراعيةالقرىبفزوالبدهـلةالقباثلقيامخلالمنأو،للفلاحينالزراعية

أما!نإلىالقبائلهذهافتقالثم،أيضاالمفاجأةلمنصراستغلالامع4الظلامجنح

هذهوآخر،الغزواتهذهعلىالردامحانيةمنالقرىيحرمالذيالأمر،أخرى

صراعنشبحيث،للعيلاد0003سنةسورباجنوبحورانمنطقة!تمتالصواعات

فلاحيوبين،حورانجبلفيالمستوطنينالضنابلة(القبائلاليدويةالعشائربيننسقي

الصراعهذاضحيةوراح،الفرديةالناهـلةالأسلحةبعض!يهاستخدمتوقد،المتطقة

التيالبدويةالبيوتبعضوتدميرإحواقوتم،الطرفينمنالقتلىمنعشراتبضع

سمِاسيونظامدولةويوجودول!ن،الحضرلةوالقرى،المدنأطرافعلىمبنية!انت

حانتماإلىالأمورواعيدت6الأولىمراحله!ؤالصراعهذاقمعتممرحزيعممحري

المتآخرالبرونزمرحلةجؤالدوليالإقليميالوضعولصن،الرمنمنقصيرةمدةبعدعليه

المنطقة،!شرطيتف!حلأنتصتطيعمهيمنةقوىإلىيفتقد!اق،الأولوالحديدي
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منمجموعةالىالصراعهذاتفحكوقد6طوللةلمدةيستمرالصراعجعلماوهذا

والقرى)العبرلة(القبليةالجماعاتبينثانيةوتتتهي،تشتعلحانتالمحليةالصراعات

الضينيقيين--)الفلستيينمحليةقوىهيمنةإمحانيةحسب()الحنعانيةالوطنية

(ءالعربيةالقبائل-الآموهـلين

مملمنالحنمانيينذحرعدمأقذحرقدديباللهفرجالباحثانذحرهوالجدير

عنوتحدث،الآدنىالشرقمنطقةزارالذي،الميلادقبل74،هيرودسوحتى،هوميووس

أندون،التارلخفياسمهمودفن،انتهواقدحانواال!نعانيينلأنلايعود،ومدنهاث!عويها

تمبيرهي!نعاني!لمةلأنبل،باسمهميذحرواالضعبمنبقيةاوشاهدةالتاريخلهميترك

وصفيةحالةفتشحلعبرانيحلمةأماالمستقر(،هو)الحانعللمُزارعوصفيةحالةآو

استخدمقدالتوصيفهذا!انوإن،الجوايأالبدويهو)المابرالمممقلالجوالللبدوي

فلصطين،فياليهودذ!رعلىيأتلمأيضاهيرودوسألى!ما،الحالاتبعض!!اسم

مناليهوديةالجماعاتعودةمعتتزامن!انتللصنطقةهيروثوسزيارةانالمفترض!من

اليابلي.السبي

لمأصلاال!نعانيينانيعتقدونكهم،مذهبهاتبعومن،الصليبي!مالاصحابآما

الفرليالجثوب!ؤحانوابل)فلسطين(!نمانببلاديدعىماتأىسورلاجتوب!يحونوا

.العربجزلرةشيهمن

المرحلةفيحنعانبلادفيالحضري-اليدويالصراعهذاانالافتراضويمحن

يألهوليصومحلياضعيفا!ان،الأولوالحدلِدي،الثالثالبرونزيالعصربينماالانتقالية

التيالمصرلةالقوةسيماولا،المحيطةوالإمبراطوهـلات،والممالك،الدولحساباتفيقيمة

ضعفحالةتمانيحانتوالتي،هيمنتهاتحتحنعانبلادإلقاءعلىتحرصحانت

صراعاتعدةالىالصراعتف!يل!تم،الزمانمرورومع،ولحن،المرحلةتلكفيوانصاش

الزراعيةالأماحنفيالبدويئالآقليةاندماجخلالمن،النهاية!ؤاختقتأنفتئتما،ضعيفة

البدويةالقبائلبمضواستقرار،واستيطان،العاليةالديموغرأصةال!ثافةذات)الحنعانية(

الممحانية.الحثافةبانضفاضتمتازالتيالأراضيعلى

المر!زلةالضابمنالشماليةألمنطقة!ؤخيامهاونصبتحطتالتيالقبائلانوييدو

التاويخيةالنصوصوأنسيمالا،)حنعنة(اندماجاتحضقن2استطاعتومحيطها(،)السامرة

عشرالخامسالقرنسياقفيعليهاواستوطتت،سيطرتهدكافتعيرلةجماعاتآقيينت

القبلي.البدويالطابععليهاغلبالتيالجنوييةالمنطقةمنأحثر-الميلادقبل
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فضيؤبدائيةاشيطانيةجماعاتإلىتتحولالبدورلةالقبليةالجماعاتبدأتفقدولذلك

الاندماجعملياتبداتفصميئاوشيئا،الأرحيولوجية(الممطياتأحممبحضرلةوثمبه

الإله-منهاالمترمتةحتى-العبرلةالقبائل!نعتوقد،والدينيةالاجتماعية)الحنمنة(

بمابتطولرهوقامتسعيروصيناء،منطقةقيوتبنته،عليهتعرفتقد!انتأنبعد،أليوه(

الجديد.الحياتينعطهمامعيتلامم

في،مالطاقعلىمنتشرةحانضليوهالإلهعبادةأنالتارلخيةالدراساثبينتوقد

انهأو-الآصليموطنهأنولعتقد،جندلاسيناءوحتى،فممالاايبلامنالميلادقبلالأولايألف

حنمانبلادوحانت،شمالاانتشرومثهاوادومصديانمنطقةفي-الرثمسيالإلهحان

حانالذيالحنيفبالدينتدين،الفترةتلكفيعامبشحلالأدنىوالشرق،خاصبشحل

منوبين4ال!نعانيةبالدياناتيدينوقمنبينمنقسمينالعبرلونحانبينما،إبراهيمبهيدين

تمسحتالذيالدينوهو،بهمخاصاواحداإلهاليوهالإلهمناتخن!واحيث،لاليهولةيدينوق

ودينا،إلهايحونأنوحاولت،حنعاقبلادمنالجنوييةالمنطقةءانتشرتالتيالقباتلبه

وبالتالي،لسانها!نعنةتقاومأنتستطعلمالمو!دمنولنها،!نعنتهوقاومتمركزلا

قلمها.ايضا

امتلاكبعدتحول،المستوطنةالقبائللدىقبليأاثنيأالبدايةفيالانتماءحانوبينما

نصبياممزولةالقبائلتلك!انتولينما،وطنيانتماءالى،جغرافيةبنيةالبدهـلةالجماعات

ضمنوالانصهاربل،والاندماجبالامخراطبدأتوالديموغراجؤ،السياسيمحيطهاعن

أخذتوالتي،()السامرةالشماليةالفرييةالضفةلقبائلىبالنسبةسيمالا،ال!نعانيمحيطها

مححسعلى،عبري-حنعانيبفمريخليطتشيحلإلىادىوهذا،الحنعانيوالديناللغة

محيطضمنوتتوزعتتتضرحانتوالتي،والخليلأورشليمجبالعلىالجنوبيةالقبائل

الأتنيانتمائهافيمتزمتةالبدولةالقباثلكلكتبقىأنفيساهمالذيالأمر،ضعيف!نعاني

القبلي.

8الدخولمرحلةعنحدلثهممرضتالتوراتيالنصأننعمقدأنأستطمنا،!اذا

حقيقيةتارلحيةلحالةاسطوريشمريأدبيلصهو،المتحدةوالممل!ه،والاصمتيطان

فياتحدتأو،تجممتقدالعبريةالقبائلبعضأننفترضأو،نستتجأنفيمحن،بصميطة

تحديسيماولا،السحانيالمحيطلتحديدفاعيةححالةممياسياوإداريسَظيم

معمتزامنةالمتوصمطللبحرالجنوبيالساحليالشرلطعلىحطتالتيالبيلستجماعات

حولالمبرلةالبماعاتتلكالتفتوقد،الأردنلنهرالفرب!ةالضفةعلىالعبريالاسميطان
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بقيادةالآحيانبمضفيوسيادتها،نفوذهاتفرضأناممتطاعتربماوالتي،لووذاقبيلة

المحيطةالحضرلةالقرىعلى،سليمانابنهئمومن،داوديينهممنحانمميزينرجال

يتركلمألهدرجةالىوقصيراوضعيفاصغيرا!انالقبليالتصحيلهذاولصن،الضعيفة

منأحثريحنلمالسياسيالحيانهذأأقيفترضالبحثيوالمنطق،عليهيضهدأفرأيله

حما،القضاةقاضيأو،الشيوخشيخعليهايترأس،المشيخاتمنلمجموعةقبلىِتحالف

الشيوخبعضأنهـلبدو،وزمان،محانحلفيالقبليالعشاثريالنطامفيالحالعليههو

حانتالتيالشماليةالعبرلةالقبائلعلىالسيطرةبعضحققواقد(وسليمان)داودالمميزلن

حانالذي(الدولة-)المدينةال!ضعانيوالنظام6العفمائريالقبليالنظامبينزاوجتقد

المنطقة.فيسائدا

فقيؤ،!انت،ايأشلةالبحوثتظهرها!ما،الغرييةللضفةالاقتصاديةالبنيةإن

القابلةالجبالعلىالضيقةللاْراضيالرراعيةالأعمالبعضوعلى،الماشيةرعيعلىوتعتمد

سحاتيةديمغرافيةتحتيةبنيةتشحلأنلايمحنلااقتصاديةبميةهحذاوصو،للزراعة

فيالتوراةفيأتىمايدحضوهذا،م!ةجيوشبناءمنيم!نهاواقتصاديةوعمرانية

في،سلعِمانمملحةوازدهار،عظمةوعن،داودمملحةواتساع،قوةعنحديثهامعرض

مرحلةبينماالانتقالطور!ؤتمرحانتالعبرلةالبدولةالقبائلأنفيهايفترضرالذيالوقت

والتحضر.،والاستيطانمرحلةولين،البداوة

تزايدبعد،العاهةالبيئيةالحالةتحمحنأنالأرحيولوجيةالأبحاثآظهرتوقد

المصرسياقفيالممطقةقيمحليةاقننصاديةحرا!يةإلىأدى،المطرلةالحميات

نأالاقتصاديةالبنيةاستطاعتفيهوالذي،الئانيالحديدينحووانتقاله،الأولالحديدي

عسحرلاسياسيانظاماأيصاتمؤلوأن،عمرانيةبنيةلطشيسفائضهاأوتبرعاتهاتقدم

الآشورية،الحولياتذحرهعلىأتتالذيالنظاموهو،تارلخياتواجدهيئبتأنيمحنه

ممماريتطورحصولعلىآحدتالأر!يولوجيةالأبحاثأن!ما،عمريممل!ةباسم

والتحصيناتالدفاعيةالآبنيةمنالعديداحتشفحيث،عصم!ريودفاعي،سحني

فياستطاعتالقي،الفرييةالضفةمنالشماليةالمنطقةفيوبالذات،والقرتالمدنحول

قد!انتالتي-الحنعانيةإسرائيلمملحةتحييأنالميلادقيلالتاسحالقرنسياق

وجودهاانصقد!انوالتي،الميلادقبلعضروالثالثعشرالرابعالقرنجؤتشحلت

ييتأو،السامرةمملحةباسمالوجودالىالمصل!ةتلكعادتوقد،مرنفتاحالفرعون

ولحن،الميلادقبلالتاسعالقرنهفيالآشورلةالحولياتفيتسميتهاجات!ماعمري
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ورشليم)1الجنوبيةالمتطقةمعبالتو)زيحصلقديحغلمالشماليةالمنطقةفيالتحولهذا

البيئي،التحسنمنمزلدومع،ولحنالضقر،عنحالةتعانيحانتالتي،ومحيطها(

نأهالشماليةالمنطقةفيحصلالذيالتطورعنالزمانمنقرنيينتآخربمداستطاعت

سنةالبابليينيدعلىانتهتوالتي،القبلعةليوذامملحةباسمعسحرلأحيانأتضمحل

الاثهمالية))سرائيل(السامرةمملحةازالواقدالآشوهـلونحاقأنبمد،الميلادقبل586

الميلاد.قيل31Yستهَ
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جحالمرا

ال!رله-القرآن

المقدحا.الحتابدار-محرلنمجموعة-المقدصالكتاب

.سحا!ابحار-الموعودةالأرضوعقيدةإسرائيل

الرابعةالطبمة-الأربعهَالأجزاءمجموعة-نو!ضعجاج-صهمون!ماءلرولوحولا!

1W-والنشرللدراساتالعرييةالمؤسسة-والنشرللدراساتألاستقلالدار

وا!يم-ميشيل-أتاسيقصي:ت-غاروديروجيه-السماويةالرسالاتأرضفلسطين

والنشر.والترجمةللدراساتطلاسدار-91مهالأولىالطبعة

صياح-الجماليحافظ:ت-غاروديروجيه-الإسرائيليةللسياسةالمؤسسةافىساطير

للنائمرعطيةدار-الجهيم

الدراساتمرحز-بيطارجبرائيل:ت-غاروديروجيه-السياممية()الصهيوتيةإسؤكيل

العسحرية.

والتوقلع.للنشرالأهلية-8891الأولىالطبعة-السعدجودت-اليهوديالتاريخاوهام

الرابعةالطبعة-الصلببىِ!مال-اسرائيلوأسرارشع!التوراةخفايا

الساقي.دار-91هه

.الشروقدار-الصليبي!مال-يسوععنالبحث

الثانية-الطبعةشوفانيالياس-الممياسيفلحمطينقار-الموجزفي

الفلسطينية.الدراساتمؤسسة-91مه

بنمحمدالر!نالعقيد-الحتميةوالمواجهةاكلستحيلالصلحبيناليهوديةمعصراعنا

للنصمروالتورلع.أميةدار-3991اط-المليمهنا

.الشروقدار-المسيريالوهابعبد-والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة

للطباعة.العروبةدار-حسنقصابنجاة:تدوتشير-إسحئ-اليهوديهومن

للنشر.الدلِنعلاءدار-السواحفراس-أورشليمتاريخ
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للنشرالدينعلاءدار-السواحفراس-واسراثيلدماتمقآرام

للنشرالدينعلاءدار-السواحفراس-لغزعشتار

للنشرالدينعلاءدار-السواحفراس-والمعنىافىسطورة

للنشرالدينعلاءدار-السواحفراس-والشيطانالرحمن

للنشر.الدينعلاءدار-السواحفراس-الأثيانتاريخموسوعه

الأعلىالمجلص-0002-هولديمحمداْحمد:ت-شازارزالمان-ا!يمالعهدنقدتاهـلخ

للمثافة.

عزفيمحمود!ارم.د-القديمالشرقوتراثالكبرىالتوراةأساطير

حسن.عدنان!ة-طعسنلوماس-والماريخالموراةالخراء:الماضى

المعرفةعالمسلسلة-الحا3-المسيريالوهابعبدد.-2جأج-الصهيوتيةالايديولوجية

ال!ويتية.

دار-0002-41ط-جؤائرليسعيد:ت-!ارغايوليام-الضطرثجرقعةاحجارعلى

النفائس.

والنشفىللصتبالردسرلاض-0003-العوريهالة-الكهفأهل

.الشروقمحتبة-عثمانأحمد-اليهودقاريخ

الكتابية.المحارفدائرة

.للعلومالعرييةالدار-حنمانجورجيى-يَهْوَهتاريخ

والتوريع.للنشربيسان-!نمانجورجي-واليهوديةمحمد

والتورلع.للنشربيسأن-!نعانجورجي-التاريخجلدلثوريئ

الطليعهَ.دار-!نعانجورحي-الصعايدممدكة

الطليعة.دأر-حنعانجورجي-الإلهمحاصةعلىيجرؤمن

حنعان.جورجي-المشكلةهووالمسيحالقضمِةهوالنه

الأبجدية-إسحاقحساقد.ةت-حاسيدوفسحيفشون-التوراةءسطورةوافىالواثح

للنشر.

اصدار-داووديوسفأحمدد--واليهوداسؤنيلهـشووالعبرانيوقلساميونواالعرب

خاص.

خاص.إصدار-داووديوسفحمدأد.-)المر!نأالقديمالحضاركطسورلاتاهـلخ

.الصفديدار-داووديوسفأحمدد.وتحرلر:تصحيح-القديم"رياتاريخ
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والنشر-للحتبالرسىدار-منىرلاد-ع!يرقياسؤئيلمصروبثوالتوراةجغرافية

الحضارةلبحوثالمصريالمرحز-القمنيسيد-والتراثالاشطورة

-الحضارةلبحوثالمصريالمر!ز-القمنيسيدد.-العمارنةتلأياموآخرموسىالنبي

.خاصاصدار-القمنيسيدد.-الإسرانيليات

للنشرقدمسدار-حيلوميشيلى:ت-ديترتسمرليتغ-الألفيالقيامياللاس:الفهايات

والتوفلع.

للدرام!اتالعريمةالمؤسسة-سوسةاحمدد.-العراىلمهودالقدلمالماريخمنملامح

والنشر.

الأواثل.-هموالمجيدعبد-البداياتمنذاليهوديةوالمذاهبالفرق

الأوائل.-هموالمجيدعبد-اليهوديةنشأتحيفوعزراعوسىبينما

الأوائل.-هموالمجيدعبد-اليهودهلjأيهمايفْوَهأمالفه

الآوائل.-هموالمجيدعبد-أقرت!حيف..عزرابعداليهوثمِة

الأوائل.-هموالمجمدعبد-المالمإلىال!هودنطره..ملمودلهَمفاهمم

الأوائل.-همولمجيداعبد-البداياتمنذاليهوديةوالمذاهبالفرق

الأوائل.-خرطبيلجميل-اليهوديالم!يننقد

الصفديدار-حميدمحمدفوزي-إسرائيلبتيتاريخقيواباطيلحقاثق

الأوائل.-عربمحمد-النبوءاتيئإسراثيلصصير

الأواثل.-حناحنا-توواتيةدؤسات

والناقمر.لل!تبالريصىهـلاض-الرييعيفاضلى-العمادذاتارم

سليم-أمينأحمدد.-القديماكأدنىمصروالشرقفياكأصمراتقبلوما،الحجريةالعصور

الجامعية.المعرفةدار

والتوفلع.للنشرقدمس-حيلوميشيلى:ت-برنهردت-حارلهاينؤ-القديملبنان

للنشرالدينعلاءدار-خياطةنهاد:ت-بدجواليس-الفرعونيةالديانة

العريية.النهضةدار-الناصريعليأحمدسيدد.-الرومان

للنشر.الأبجدية-مرعيعيدد.-الرافدينبلادتاريخ

الأصرة.م!تبة-زصيحمالأحمد-الأساطير

الآوائل.-الموحيصلالرحيمالرزاقعبد-السماويةاكأديانقيالعبادات

الأوائل.-طحانجمالمحمدد.-الكبرىالخدبية
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الأوائل.-شهرستانماريد.:ت-فنحلشتايننورماق-اسولوحوستاليهودصنع!يف

الأوائل.-ثمهرستانماريد.:ت-لازارديبرنار-الساسِةمناهضة

للنص!رالدينعلاءدار-الخطيبمحمد-الاثنولوجيا

للنضمرالدينعلاءدار-الخطيبمحمد-مصرالقميمةديانة

-334-
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ادفهرس

الأولالباب

والشتاتألسبيبينما

الأولالفصل

والفارصيالكلدانيالعهمينبينالبابليالسبي

الكلدانيالعهد

الفلرسيالعهد

وأورشليم،بابلبينالسبي

الفارسيالعهدفيالأثاريةالمعطبات

الفيلةجزيرة

حمطاب-امارة

بابلإمارة

الكتابيةالمعارفدانرةحسبالبابليالسبيمرحلةتواريخ

الكتابية-المعاوفدائرةحس!الفارسيةالمرحلةتواريخ

السبيشخصيات

حزكيالالنبي

دانيال

زربابل

عزرا

حلكياافينحميا

أستير

حجي

زحريا

عوبيدبا

ملاخي

--5-

23

24

vv

r

+

38

93

43

)8
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والثوابالعقابدعقيدة

اليهوديةفيالتاريخونهاية!والعسيح

الثاالفصلى

اليونانيالعهد

الأبيقوريةالفلسفة

--الروا-القلسفة

الحسيميم(-اوالربنييناو)الاْحبارالفريسيالمذهب-

الصدوقيئالمذحب-

(المتنوروناوالزاهدوناو)المغتسلونالأسينبنالمذهب-

السامريو.-

القباليالمذهب-

الكتابية-المعارفدانرةحسباليونانيةالمرحلةتواريخ

الثالثالفصل

-الروما.العهد

الثانيالباب

ال!هودىالشما!

الأولالفصل

الميلادبعدفلسطينتاريخعننبذذ

الثانيه!-الفصل

اليهوديالشتاتتاريخعننبذة

الثالثالفصل

-اليهوديالمعتزكأوالغيتوتاريخ

الرابعالفصل

الإسلاوالعالمالشرقفياليهود

الئالثالباب

الصهيونية

الأولاالفصل

اليهوديةضحيرالصهيونية

-336-

97

97

87

98

01+.

111

ilr

113

131

.+ا

.+أ

_Ifl

141-

151-

151-

0157

0157

)Wr

75%
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ا*والكاثوليكيةالبروتستانتيةبيناليهوثيةغيرالص!يونية

فرنسا(-85؟)فئالراسمعيةالاسنعملريةاليهوثبةغيرالصهيونيةتشكلنواة

87(انجلترا)فيواللاصاميةالساميةبيناليهولحيةغيرالصهيوفية

الإمبريليفل!و!م!ا6لدينيةوعمثمهـالعصفية،لناتيةنطرتهابينلأمدلجةلولايذلمتحمة

؟21الثاالفصل

211واليهودفلسطينبينادِهوثيةالصهيوتية

221فلسطينالىوالهجرةالصهيونية

225والأرض،العربيهوالقومية،الصهيونية

*9الرابعالياب

الصهمييالإعلام

1!ا2الأولاالفصلى

241اوربا.علىاليهوثيةوالهيمنةالصهيونيعلاتمالإ

-253فلسطينفياليهوديةالتاريخيةالحقوقخولالصهيونيةالإعلاممقولات

936الللاساميةوتهمة،الصهبونية

75؟والنازيةالصهيونيه

281التازيوالهولوحوستالصهيونيَالإعلام

الغريية-928الاستعماريةالإمبرياليةوالتطلعاتالصهيونيالإعلام

392العربيوالإعلامالصهيونيالإعلام

VAVالثاْالفصل

792الصهيونيعلاموالإجيالأرحيملوالبحث

33خاتمة

3+(يعقوب-إسحاق-))براهيمالأوانلءالأبعصر:لالأو-

3-موسىعصر؟الثاني-

324وانتهلؤهاوانقصامها،،المتحدةالمملكةعصر:الثالث-

،32والشتات8السبيبيناليهودعصر

+االمراجع

+5المهرس
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والميثولوجياالتاردخمجالكلالدينعلاءدارمنشورات

واسواثيلدمشقأرام.أشمدية!م!لةالنهوينبينماجدكق!ماءالسض

السواص!فراحامارغرون!صودجان

اليهودمملكلأعنوالبحثأدرثمليمتالض.التوؤةتوالجشىالاقتباس

الصوا!فراسمعمورخعص

الخالدةالرافم!ينملحمةجلجام!ثى.ومواطنهمالعربأصلء

السواحفراصالثممساللهعبدماجدد

نسان71ثين.وثمشقالمقسسوييتالقاهرة

السوأحفراس.بىِ--تف--مارصمونيلافيد

+لم-لفؤَ+..البابليةالتضرلعات

السواحفراسإ"ُ!ت+الحكيمعبد

لاؤلىا-ءجمل!
ير-لحضارةاتيابدا

الع!واحفراس+28َ6الذفونالحكيمعبد

الأولالكتابالاديانتادلخعوصموعة.والمحوفيالخلقالرافدلِنبلادقياكأسطورة

السواعفراسمحمدالحميد.

الئانيالكتاب!لأديانتاسعومموعة.-2االقديحهَالحضارات

السواحفراسحوفاليفحمهلمثياحوففد

ح!ابيشمريحة.والاستبدادالحريةبينصراع

المؤلفينمنمجموعةالحنكىرس!.

الفرعونيةالديانة.والمعنىالاشطورة

الع!واحاس.

الصينتالترلةلحكلمةاينجيلتشينغتيكتاو

السواحاس

القديمالأشىوالشرقالتوراقيالحدث

السراحاص

والقميطانالرحمن

للمسيحاتخرالوجه

السواحفراس

الصواحنراص

بدجواليسد

المزيفالتوؤتيالتارلخ-التوراتيالنصنقد.

المبريةواسرانيلىالكنعانبَاسرائيلبين

ا!ولالكتابالصهيوليةهـاسرائبل

الصملايناصر)سماعيل

التوراتىِالتا!--والتالش..التورإتيالتأر-.

العيرلةواممرالملالكنعانملأإسراتملبناثزلف

الثانيالكتابالصهيونيةطسواكيل

الصماديتاصرام!ماعيل+
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